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اأيها ال�شعر اأيها النثر

العالم" في  الأبرز  التجريبي  �شاوول  "بول 
ناظم ال�سّيد، القد�س العربي، 30 ني�سان 2009

�شابقة  اأج��ي��ال  م��ن  اأق��ط��اب  ف��ي فخاخ  اأب��ن��اء جيلي  وق��ع  اأ�شالفهم،  ككّل 
قبل  ذل��ك  في  وقعُت  نف�شي  اأن��ا  الإعالمية.  وال�شلطة  النفوذ  يمتلكون 
ال�شعراء  اأب��رز  هو  الحاج  اأن�شي  اإن  فيها  قلُت  �شنوات من خالل حماقة 
العرب منذ األف عام. كانت لحظة مزيٍج من طي�ض وتحري�ض وغ�شب 
�شببه اإح�شا�ض بالغبن والحروب الخفية. حماقة �شحوُت على هولها بعد 
اأيام فقط، بعدما انق�شع الغبار وبعدما وجدُت نف�شي اأُ�شحية عيد ُت�شاق 
�ض وناثر ي�شتحق  وحيدة اإلى الم�شلخ. بالطبع اأن�شي الحاج �شاعر موؤ�شِّ
المديح، لكن بغير هذا الكالم. لذلك انتظرت �شدور "الغاوون" لأن�شر 
اعتذاري في عددها الرابع: اعتذار عن مديح ل عن هجاء. اعتذار عن 
انتحار. اأن �شطط الهجاء اغتيال، ف�شطط المديح  الأخطر. فاإذا �شّح 

بي كّل الحنين والطموح اإلى تلك الأيام من روزنامة مجلة "�شعر"، واإلى بيروت هذه الإمارة 
التي كانت لنا، اإمارة نموج فيها وكّلنا حركة واندفاع، وكّلنا �شعراء اأو اأدباء اأو فنانون اأو مفّكرون 
اأو �شحافيون. وكّلنا في بيروت اأمراء وهي لنا المكان والنزهة والمنبر والمجّلة، وفوق ذلك 
وبعد ذلك وقبل ذلك، بيروت المغامرة حيث نحن لها، ون�شير ون�شير على �شوئها ونعمل ونفعل 

ما لم يخطر على بال �شوانا من الذين �شبقوا واأي�شاً من الذين لحقوا.
واأحد الوجوه التي كانت موجودة وكذلك غير موجودة، اأو لعّلها كانت تح�شر اآناً ثم ل تح�شر 
اآناً اآخر، وجه هلن الخال زوجة يو�شف الخال، زوجة ال�شاعر الذي كان معظمه �شبباً في حركة 
مجلة "�شعر" في اأنها اخترقت ال�شائد ونب�شت �شعر الجمود واأيقظت النيام، وتفّتحت من ثم 

www.alghaoon.com
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كتب خالد ال�سنديوني

كتاب بغي�ض،
لكنه  الأ�شياء،  حقيقة  يعرف  لأن��ه 

يعر�شها بلوؤم

اإذا  اأنه ل يرّد  اإلى درجة  منحرف، 
�شفعته،

اأن  اأح���ّب  اأو ه��ك��ذا  دائ���م���اً،   مفقود 
يكون

هو في ناحية
اأخرى  ناحية  في  الفيزياء  وكتاب 

ي�شّكالن مرمى
في ملعب مهجور

الملعب الوحيد الذي نفّر 
منه ول نعود

ملّوث بدم العائلة
في لعبة  مزاح

ق��ذف��ن��ي ب���ه اأخ�����ي  فجرح 
راأ�شي، 

وقذفته به فبكى

ف�����ّش��خ��ت��ه ف��ج��م��ع��ه ل���ي في 
حنان  من ا�شتروه  لي

بالعرق والدم

له  فنبتت  ِج��ْل��دت��ه  ن��زع��ت 
اأخرى زاهية

فاأح�شره  �شجرة  ف��وق  ن�شيته 
لي طائر غريب

�شيء  ف��ي  ينفع  ل  حتى  ثقبته 
فنبتت  له اأ�شنان وتعّلم الع�ّض

اأخذته في يدي
وق����ف����زت  ب����ه ف����ي ال���ن���ه���ر واأن�����ا 

اأ�شرخ
على اأمل اأن ت�شيبه �شدمة

على اأمل اأن نغرق معاً 

فاإذا بع�شرة يقفزون وراءه 
كّلهم يخافون على م�شتقبلي.

اللوحة المرافقة بري�شة: عبد اهلل اأحمد.
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اعتباراً من اليوم وحتى منت�شف ليل التا�شع والع�شرين من ال�شهر الجاري ُتجري "الغاوون" ا�شتفتاًء على 
ال�شفحة الأولى من موقعها اللكتروني، يت�شّمن ال�شوؤال الآتي:

براأيك، اأي ال�شفحات الثقافية في ال�شحف اليومية اللبنانية اأكثر حيويًة وح�شوراً؟
اأما ال�شحف الُمدَرجة في هذا ال�شتفتاء، فهي الخم�ض الأ�شهر التي ُتوزَّع في بيروت )من دون ترتيب(: 
ال�شفير، النهار، الأخبار، الم�شتقبل، الحياة )المالحق الثقافية الأ�شبوعية غير ُمدَرجة، لأنه �شيكون لها 

ا�شتفتاء خا�ض، ومثلها المواقع اللكترونية الثقافية اأو تلك التي تحتوي �شفحة خا�شة بالثقافة(.
على  التف�شيلية  نتائجه  �شُتن�َشر  ال��ذي  ال�شتفتاء  ه��ذا  في  الت�شويت  اإل��ى  ق��ّراءه��ا  تدعو  "الغاوون" 

ال�شفحة الأولى من العدد المقبل.

اإ�شرائيل"  "فيلكا  موقع  قام  المثّقفين،  بع�ض  �شمعة  ت�شويه  الدائمة  محاولته  �شياق  في 
)اأ�ّش�شه النائب اللبناني ال�شابق نا�شر قنديل لبّث �شائعات �شوقّية تطاول �شمعة من يعتبرهم 
خ�شوماً، وقد ا�شتعمل لإدارته �شخ�شاً على �شاكلته يدعى خ�شر عواركة(... قام هذا الموقع 
"المدير  بات  الدين  الزميل ماهر �شرف  باأن  اأخبار متكّررة تفيد  ببّث  الأخيرة  الآون��ة  في 
الثقافي لموقع فيلكا"! مع ن�شر حوارات بذيئة ومقالت نابّية موّقعة با�شمه. وقد جاء ذلك 
ي المدعو اأ�شعد اأبو خليل الذي ل نعرف  بعد يوَمين فقط من ن�شر "الغاوون" مقالة ُتعرِّ
بال�شبط عالقته بهذا الموقع حيث تتطابق مقاطع كاملة من "مقالته" مع مقاطع من 

خليل. اأبو  فيلكا  اقراأ:  اإ�شرائيل"؟  "فيلكا  الموقع.  "مقالت" هذا 
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اإلى فالح عبد الجّبار

منحوتة  ف���ي  ق�����راءة 
ُيعبد  كان  اإله  وجه  تمّثل  قديمة 
في الجزيرة العربية مطلع الألف 

الميالدي الأول

ينظُر كما َنعرى.
ويرى فينا

اأبعد ما نرى فيه.

اأَْطَبَق مّرًة �شفَتين
واكتفى،

بذلك من الكالم.

عا�ض
ثم اجتاز الموت

هكذا �شار َمن هو عليه؛
اأحفور اإله.

يعُبُر من كينونة الأحياء
اإلى كوِن الأ�شياء
ول ي�شعر به اأحٌد

تلك لعبته. 

ل ُيظهُر،
ل ُيخفى

الحوا�ّض مقبرُته
وال�شورُة بقاياه التي فيها.

اأثٌر هو
لي�ض لأم�ٍض،

ربما لغٍد.

م�شتطيٌل جب�شيٌّ �شغير
�شاهُد قبٍر ل�شاهٍد

لنهائي.

م�شتطيٌل بارٌد
يغلي.

محاجر ل تنام ول ُتفيق
ترى اأماَم وراَء

واأنٌف ل للتنّف�ض
بل لقطع الأنفا�ض.

يحترُق 
بال انقطاٍع

كما بال لهٍب.

َيعرُف كيف يلهو بالح�شور
يخطفهم واحداً واحداً

واأحياناً ي�شحب اأحَدهم بقّوٍة
ك�شياد اأم�شكْت �شّنارُته

�شمكًة.

عندما راأيُته لأول مّرٍة
اأب�شرني هو

كمْن ي�شّد وتراً اإليه
قبل اأن اأ�شترّد �شوتي منه.

المكان خيمُته
تظّل م�شدودًة بحباِل نظراِته

المثبتِة في كلِّ اتجاٍه
واآْن.

الجهاُت
تلتّم في ُكرٍة
ثّم في نقطٍة

حّتى تذوب فيه.

الح�شور والغياب
نظرتان معاً

ُيلقيهما في اتجاٍه واحد.

لن َين�شى
يكفي اأن تنظر في عيَنيه

لتتذّكر.

لي�ض رمزاً لي�ض وهماً
ل يترّدد ل يتلّكاأ

الزوايا الحادة في �شكله
َتقطع بذلك.

الذكورة والأنوثة
مثلما الجن�ُض

ذابتا كالثلج في ُغلوائه.

كائٌن �شباحّي
ل عالقة لبيا�ض الجب�ض بذلك
اإنما بالق�شعريرة التي َيبعثها فيَّ

مع كل �شروق.

لي�ض دميًة
لكنه في اأحاييَن غام�شٍة

يلهو.

ل َيحتمل البقاَء طوياًل
وجهاً لوجِه الجداِر الأبي�ض:

مراآِة النق�ض.

َو�شَع كّل �شيء في وجهه
وترك قفاه عارياً

لذلك لي�ض له اإّل اأمام.

طريقته في القول اأو في الرّد
هي الكتراث اأو

ال�شوؤال.

اأنفا�ُض النباتات ال�شغيرة
ُتخرِخ�ُض من حوله.

الألوان ُيمكن اأن ُتغّطيه
ل ياأَبه

لكنه بالتاأكيد �شُيعاني كثيراً
من غياِب الأبي�ض.

المدّرجاُت ال�شغيرُة
اأ�شفَل الفكِّ

َر بعتبات المعابد، لُتَذكِّ
اأو بمدّرجات الم�شارح الرومانّية

ل بّد من َت�شلُّقها
درجًة درجًة

في الإ�شغاء اإليه.

انتظر طوياًل
لكّنه قّرر اأن ُينهي انتظاَره

ع���ن���دم���ا اك���ت�������ش���ف اأن�����ن�����ا ب����داأن����ا 
النتظار.

يوماً
ٌد اأو نبّي التقاه ُموحِّ

لم ي�شتطْع اأن ُيفِحَمه
فحّطَمه.

لي�شْت له مئذنٌة ول تراتيل
اكتفى بما ل ُيرى

وما ل َيهداأ.

يختار  المو�شيقى
عندما يريد اأن يتماهى

وَيَع�ضُّ على الالنهاية
بين �شفَتيه ال�شغيرَتين.

منذ �شنوات طويلة
َينت�شُب على من�شدتي

ُمديراً ظهراً للبحر.

ه���ذي ال��ل��ي��ل��ُة ال��ت��ا���ش��ع��ُة م��ن اآذار 
2009

قّرر اأن ُيملي علّي.

اإلى رف�شنا ا�شتعمال تعابير مثل "�شمّونا" )لي�ض لأننا اآخر من تعنيه هذه الألقاب فح�شب، بل لأننا 
نزدريها اأي�شاً(، ن�شاأل �شاحب الر�شالة: ما عالقة م�شطلحات مثل "ال�شاعرة الجميلة" بما تناولناه في 

العدد المذكور؟ هل نحن في م�شابقة ملكات جمال؟
�شاحب  اأن  وبما  ال�شخ�ض،  هذا  يمّثلها  ف�شاد  ظاهرة  اإنما  بعينه،  �شخ�ض  ف�شح  د  تتق�شّ "الغاوون" ل 
فالمفتر�ض  ل�"الغاوون،"  متابع   - وال��ع��دد  ال�شفحة  رق��م  تحديد  ف��ي  دّق��ت��ه  توحي  كما   - المتعا�ض 
اأنه يعرف باأننا عّرينا اأ�شماء كثيرة ت�شّيدت ثقافتنا بالمال والمنابر والعالقات الخا�شة، قبل "ال�شاعرة 

الجميلة" وبعدها. وحين تقّدم "ال�شاعرة الجميلة" �شيئاً ي�شتحق الذكر، ن�شير اإليه بال ترّدد.
اإدارة "الغاوون"

ال�شادة  في �شحيفة "الغاوون" الموّقرة،
بعد التحية اأنقل اإليكم امتعا�ض �شمّونا من تعليق �شحيفتكم في ال�شفحة الثانية من العدد 

رقم 12 حول ال�شاعرة الجميلة جمانة حداد.
ال�شعر يا �شادة ل يعترف بالأ�شلحة ول مكان للمقاتلين في �شاحاته، الأنُف�ض ال�شاعرة مكّر�شة 
فقط لتدوين الوحي وكّل ما يحدث في هذا العالم الهمجي ل ي�شّح اأن ينتقل اإلى عالم ال�شعر 

ال�شافي.
وافر الإخال�ض

)ال�سيخ( ماجد �ساوي - الإمارات العربية
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الإ�سبانية  "ْكِلُيو"  مجلة  ن�سرت 
تفا�سيل  ع��ن  مثيراً  تحقيقاً 
اغ��ت��ي��ال ال�����س��اع��ر الإ���س��ب��ان��ي 
الجدل  اإثر  لوركا،  غارثيا  فدريكو  الأ�سهر 
قبر  نب�ش  م�ساألة  ح��ول  اأخ��ي��راً  ال��دائ��ر 
المذكور. للتحقيق  ترجمة  هنا  ال�ساعر. 

�شنة  ال��ج��م��ه��وري��ة،  ���ش��ّد  المنتف�شون  "اغتال 
في  ل���ورك���ا،  غ��ارث��ي��ا  ف��دري��ك��و  ال�����ش��اع��ر   ،1936
المقبرة  نب�ُض  يمنح  اأن  ُيحتَمل  الآن،  غرناطة. 
جديدة  راه��ن��ي��ًة  رف��اُت��ه  ي��رق��د  حيث  الجماعية، 
ْت  ل��ل��ظ��روف ال��ت��ي اك��ت��ن��ف��ْت م���وت���ه، ب��ع��دم��ا م����رَّ

�شبعون �شنة عليه".
اإنريكي م�سغير

اأثار البحث؛ الذي ينه�ض به قا�شي التحقيق 
بالتثار غارثون، عن المختفين اأثناء الحرب 
كثيراً   )1939  -  1936( الإ�شبانية  الأه��ل��ي��ة 
المقبرة  ب��ن��ب�����ض  ���ش��م��ح  ح��ي��ن  ال���ج���دل،  م���ن 
والم�شرحي  ال�شاعر  ُدف��ن  حيث  الجماعية، 
الموافقة  ع��دم  رغ��م  ل��ورك��ا،  غارثيا  فدريكو 
ال��م��ب��دئ��ي��ة لأق���ارب���ه، م�����ش��ت��ن��داً ف��ي ذل���ك اإلى 
الآخرين  ال�شحايا  عائالت  قّدمته  التما�ض 

المدفونين رفقة ال�شاعر.
وب��ي��ن��م��ا اأذي����ع ه���ذا الأم����ر ع��ل��ى ن��ط��اق وا�شع 
اْعُتنَي  ب��ال��ك��اد  ف���اإن���ه  الإع������الم،  و���ش��ائ��ل  ف���ي 
لوركا،  بموت  اأحاطت  التي  الظروف  باإ�شاءة 
من  الخلفّي  الجي�ض  اأّن  كيف  عك�شت  والتي 
م فيهم" المفتَر�شين قد ت�شّرف  "الالُمتحكَّ
ت�شف  الجديدة.  ال�شلطات  تعليمات  مّتبعاً 
وت�شتعر�ض  ال��ك��ات��ب،  اغ��ت��ي��ال  المقالة  ه��ذه 
النقا�ض ب�شدد مدفنه، وُتبّين كيف اأن موته 
وا�شل - اليوم كما اأم�ض - تمثيل جرٍح مفتوٍح 

داخل المجتمع الإ�شباني.

لماذا اغتالوه؟
 ،1936 اآب   18 فجر  بالر�شا�ض،  لوركا  ُرم��َي 
وُدفن بجانب وهدة بيثنار، على م�شافة ت�شعة 
كيلومترات من غرناطة، وواراه التراَب �شابٌّ 
يبلغ ثمانية ع�شر عاماً، ا�شمه مانويل كا�ْشتيَّا 
اآخرين: معلٌِّم مدر�شة هو  مع ثالث �شحايا 
وم�����ش��ارع��ا ثيران  غ��ال��ي��ن�����ش��و،  ���ك���ورو  ْدُي���و����شْ
الملّقب  فو�شويان هما فرانثي�شكو غال�شي 
الملّقب  اأركوّيا�ض  وخواكين  كلوري�ض"،  "اإْل 
�شتينّيات  في  كا�شتّيا،  ف�ّشر  لقد  "ماغارثا". 
اإّيان  القرن الما�شي، الحادثَة لإيرلندّي هو 
اإعادة بناء فاجعة  اأ�شّر على  جيب�شون، الذي 
ل���ورك���ا، وع��ّي��ن ل��ه ال��م��ك��اَن ال���ذي ت��رق��د فيه 

بقاياه.
ذلك  بعد  وك��ت��ب  المعلومة،  جيب�شون  ن�شر 
موؤلَّفاً كبيراً عن لوركا )"حياة فدريكو غارثيا 
لوركا، وع�شقه، وموته"(، الذي منحه - مع 
ال�شاعر  �شيرة  كاتب  �شفة   - اأخ��رى  درا�شات 
وتحديداً،  �شعبياً.  ال�شيت  وال��ذائ��ع  بتمّكن، 
ال�شيرَة  ال��م��ا���ش��ي��ة،  ال�����ش��ن��ة  ف���ي  ن�����ش��ر،  ف��ق��د 
ال�شاعر  ع��ل��ى  القب�ض  األ��ق��ى  ل��ل��ذي  ال��ذات��ي��ة 
الكاثوليكي  اليميني  المت�شّدد   ،1936 �شنة 
الكدر  القعَر  وا�شفاً  األون�شو،  روي��ث  رام��ون 
للجريمة، ذلك اأن لوركا تّم اإيقافه داخل بيت 
اأ�شرة كتائبية جّد نافذة؛ هي اآل رو�شالي�ض، 

معتقداً اأن غطاَء حاميه �شُينقذه.
لقد و�شعه اللتزام الي�شارّي الذي كان عليه، 
ُن�����ش��َب ع��ي��َن��ي ال��م��ن��ت��ف�����ش��ي��ن، م��ث��ل��م��ا لّخ�ض 

القب�ض  األقى  ال��ذي  األون�شو  روي��ث  العبارَة 
بقلمه  الأوج�������اع  م���ن  اأح������دَث  "لقد  ع��ل��ي��ه: 
بم�شّد�شاتهم".  الآخ�����رون  ف��ع��ل��ه  م��م��ا  اأك��ث��ر 
الجن�شّية  مثليُته  حّولته  نف�شه،  الوقت  وفي 
كانوا  الذين  اليمينّيين  و�شط  ممقوت  اإل��ى 

يمّجدون الرجولة باعتبارها مزيًة.
ال���ع���دي���دة التي  ال���م�������ش���ادر  وب���ال���م���ث���ل، ف�����اإن 
الغتيال  ب���اأن  ت�شهد  جيب�شون  ا���ش��ت�����ش��اره��ا 
)لعائالت  محّلية  نزاعات  فيه  �شاهمت  رّبما 
قد  الخ�شو�ض،  وعلى  ل��ورك��ا(،  لآل  معادية 
الأمر:  في  تو�ّشطت  �شخ�شّية  عوامل  تكون 
ل��ق��د ك���ان روي����ث األ��ون�����ش��و ف��ي م��واج��ه��ة مع 
اأن كّل �شيء قد امتزج  اإذاً، يبدو  الكتائبيين. 
والحقد،  الأيديولوجيا،  الكاتب:  موت  عند 

والثاأر.

موٌت معَلن
موقعاً  نّتخذ  اأن  علينا  ال��وق��ائ��ع،  نفهم  ك��ي 
و���ش��ط غ��رن��اط��ة ال���ح���اّرة وال��دم��وّي��ة ل�شيف 
الع�شكرية  انت�شرت النتفا�شة  1936. هناك 
قد  يكن  لم  الو�شع  لكّن  تّموز،   23 يوم  كّلياً 
ا�شتقّر بعد، لأن الجمهوريين كانوا يطّوقون 
"كتيبة �شوداء"  المدينة، وهذا لم َيُحْل بين 
المدينة  وتطهيرها  ال��م��وازي  البولي�ض  من 

من "الُحْمر".
مزرعة  في  عائلته  رفقة  يوجد  ال�شاعر  كان 
لآل  ال�شيفية  الإق��ام��ة  م��ك��ان  بيثنت؛  ���ش��ان 
ل���ورك���ا، ع��ل��ى م�����ش��اف��ة ك��ي��ل��وم��ت��ر واح�����د من 
الذي  الخطر  ال�شاعر  وعى  هناك  غرناطة. 
�شائعة؛  ت���رّدد  ذل��ك  ف��ي  بما  بحياته،  ي��ح��دق 
�شحيحاً  اعتقاداً  يعتقدون  اأعداءه  باأن  ُتفيد 
اأنه ي�شتعمل راديو في التوا�شل مع الرو�ض، 
مانويل  �شهره  م�شيُر  ُيقلقه  ك��ان  وك��ذل��ك 
ف���رن���ان���دي���ث م��ون��ت��ث��ي��ن��و���ض )ال����م����ت����زّوج من 
العمدة  لكونه  اعُتقل  ال���ذي  كون�شا(،  اأخ��ت��ه 

ال�شتراكي لغرناطة.
6 اآب، ح�شرت مجموعة من الكتائبيين  يوم 
اإلى المزرعة، وفّت�شتها، ربما كانت تبحث عن 
الراديو الم�شار اإليه، وقد لحظت المجموعة 

اأن لوركا كان موجوداً هناك.
م�شّلحة  م��ج��م��وع��ة  و���ش��ل��ْت  اآب   9 ي���وم  وف���ي 
المزرعة؛  الثالثة لمالك  الإخوة  باحثة عن 
ال��م��ّت��َه��م��ي��ن ب��ج��ري��م��ة ل���م ي��ق��ت��رف��وه��ا. لقد 
وهم  ك��ذل��ك،  ول��ورك��ا  المالك  عائلة  �شربوا 
�شديق  المخّنث  اإل���ى  "انظروا  ي�شيحون: 
رّي���و����ض )اأ���ش��ت��اذ كر�شي  ل��و���ض  ف��رن��ان��دو دي 
حال  ول��ق��د  غرناطي(".  ا���ش��ت��راك��ي  وزع��ي��م 
الأخرى  �شوقة ع�شكرّية م�شّلحة هي  و�شول 
اقتاد  اأ�شواأ.  اإل��ى ما هو  الأح��داث  دون تطّور 
رفقتهم،  اأ�شيراً  المزرعة  مالك  المهاجمون 
في  ُمعتقل  اأن���ه  اإل���ى  ال�����ش��اع��ر  ن��ّب��ه��وا  لكّنهم 

اإقامة اإجبارية بالبيت.
لوي�ض  من  العون  طلب  المفزوع  لوركا  ق��ّرر 
ب�12  ي�شغره  كتائبي  �شاب  وه��و  رو�شالي�ض، 
بح�شب   - "ُيعتَبر  وه��و  اأي�����ش��اً،  ���ش��اع��ٌر  �شنة، 
ر �شعَره  جيب�شون -  اإلى حّد ما ُمريَده، وُيقدِّ
كثيراً". التحق رو�شالي�ض بالمزرعة، واقترح 
الجمهورية.  المنطقة  اإلى  ي�شحبه  اأن  عليه 
ل��ك��ّن ل��ورك��ا رف�����ض الق���ت���راح، ك��ي ل يترك 
فراره،  ب�شبب  لال�شطهاد  معّر�شة  عائلته 
وع��ّب��ر ل��ه ع��ن رغ��ب��ت��ه ف��ي الإق���ام���ة ف��ي بيته 
اآمناً،  بيتاً  اإّي��اه  لعتباره  رو�شالي�ض  اآل  بيت 
�شيطرة  تحت  �شريعاً  الو�شع  بعودة  ولثقته 
في  اإقامته  اإلى  اطماأّن  وهكذا،  الجمهورية. 

�شارع اأنغولو، رقم 1، بغرناطة.
اآب، حّلت فرقٌة بالمزرعة، ولّما لم   15 ويوم 
تعثر على ال�شاعر، هّددْت باقتياد اأبيه، اإذا لم 
ذلك  ففعلت  اإق��ام��ت��ه،  بمكان  عائلته  ُت�����ش��ّرح 
الوحيد  الت�شريب  ه��ذا  لي�ض  كون�ّشا.  اأخ��ت��ه 
اأعدائه،  علم  اإل���ى  انتهى  ال���ذي  ل��وك��ا  ب��م��الذ 
ذلك اأّن جاراً لآل رو�شالي�ض بّلغ عنه الحاكم 
لوي�ض  اإخ��وة  اأح��د  ذل��ك  فعل  وربما  المدني، 

بذكره لأحد المتدّينين الكتائبّيين.
ف��ي ال��ي��وم ال��ت��ال��ي، ت���ّم رم���ُي ���ش��ه��ر ال�شاعر 
ب���ال���ر����ش���ا����ض، وع���ن���د ال��م�����ش��اء ن�����ادى روي���ث 
اآل رو���ش��ال��ي�����ض حاماًل  ب��ي��ت  ب��ب��اب  األ��ون�����ش��و 
ب��اع��ت��ق��ال ل���ورك���ا، وق���د راف��ق��ه العديد  اأم�����راً 
م��ن ال���رج���ال ال��م�����ش��ّل��ح��ي��ن، ف���اأذع���ن ل��ه��م اآل 
رو�شالي�ض بال حول ول قّوة. لقد اعتبر الأُخ 
مجٍد:  غير  الع��ت��را���ض  اأن  للوي�ض  الوحيد 
كان  اإذ  لمواجهتم،  ال�شجاعة  لدّي  تكن  "لم 
في و�شعهم قتلنا جميعاً لما كان بين اأيديهم 
�شنة  لجيب�شون  ق��ال  و�شبهها"،  البنادق  من 

.1966
���ش��اق روي���ث األ��ون�����ش��و وح��ا���ش��ي��ُت��ه ل��ورك��ا اإلى 
الحكومة المدنية، فاّتخذت الماأ�شاة م�شارها 

النهائي.

"اأعطوه قهوًة، الكثير من القهوة"
معروفاً،  ج��ذري��اً  يمينياً  األون�شو  روي��ث  ك��ان 
ي�����ش��ت��غ��ل ع���ام���َل ط��ب��اع��ة، وق����د ���ش��ّق طريقه 
اإل���ى   1933 ���ش��ن��ة  ت���ح���ّول  ال�����ش��ي��ا���ش��ي ح��ي��ن 
الإ�شبانية  للكونفدرالية  العّمالي"  "النائب 
 ،"CEDA" ال��م��ت��ط��ّرف��ة  ال��ي��م��ي��ن��ّي��ة  ل��ل��ح��رك��ة 
روبلي�ض  ِخ��ي��ل  م.  خو�شي  زعيمها  ك��ان  ال��ت��ي 
الذي  ال�شعبي"،  "العمل  ال��رئ��ي�����ض  ب��ح��زب��ه 
هذا  اأن  م��ن  وب��ال��رغ��م  روي����ث.  اإل��ي��ه  ينتمي 
���َت ب��ع��د ال���ُب���ط���الن م���ق���ع���َده في  الأخ����ي����ر ث���بَّ
اأنه  اإل   ،1936 �شباط  �شهر  ال�شعب  مجل�ض 
المنبثقة عن  الجديدة  المحاكم  لأن  خ�شره 
اأغلبيتها للجبهة  هذا المجل�ض، والتي كانت 

ال�شعبية، األغت النتائج.
وعند وقوع النقالب في يوليو، �شعى رويث 
اإل����ى خ��ل��ق م��ل��ي�����ش��ي��ا خ��ا���ش��ة، وا����ش���ط���دم مع 
اعترا�ض الكتائب. وعلى ما يبدو، فاإن هوؤلء 
اح��ت��ق��روه اأم�����ام ال��ع��م��وم ح��ي��ن ج������ّردوه من 
قمي�ض اأزرق كان يرتديه، بينما كان يخطب 
في الجموع انطالقاً من �شرفة في البلدية. 
في هذا الإطار، يكون اعتقال ال�شاعر في بيت 
النظر  يلفت  ب��اأن  له  �شمح  قد  رو�شالي�ض  اآل 
كانوا  ال��ب��ارزي��ن  الكتائبيين  ه���وؤلء  اأن  اإل���ى 
اأّكد  "الُحمر الخطرين". لقد  اأحد  يخّبئون 
 1955 �شنة   - لوي�ض  اأخ   - رو�شالي�ض  خو�شي 
باأن رويث "لم يكن يهّمه في �شيء لوركا. ما 
اآل رو�شالي�ض.  ر  ُيدمِّ اأن  كان يرغب فيه هو 
اأنا،  تدميري  اإل��ى  ل  تو�شّ اإن  اأن��ه  يعتقد  ك��ان 

فاإّن الكتائب �شيلحق بهم �شرٌر كبير جداً".
ف���ي ال��ل��ي��ل��ة ن��ف�����ش��ه��ا ال��ت��ي ت���ّم ف��ي��ه��ا اعتقال 
ل��وي�����ض وخو�شي  الأخ�������وان  ذه����ب  ال�����ش��اع��ر، 
واأّك���دا  ال��م��دن��ي��ة،  الحكومة  اإل���ى  رو�شالي�ض 
اأنهما تواجها مع رويث األون�شو المتغطر�ض، 
ل��ورك��ا تحت  اأن��ه ق��د اعتقل  ال��ذي ك��ان ُيعلن 
"م�شوؤوليته الخا�شة". وكذلك، فاإّن خو�شي 
م���ع الحاكم  اأج�����رى ح������واراً ح������اّداً  ك����ان ق���د 
المدني، القبطان خو�شي بالدي�ض. وبح�شب 
ق  �شهادته، فقد وَخَزه اأن يكون "بيتي ل ُيطوَّ
�شهادة  بالدي�ض  فاأبرز   ،"CEDA ق��وات  من 
اإدان����ة ���ش��ّد ل��ورك��ا م��ن روي���ث األ��ون�����ش��و تمنع 

ترجمة: مزوار الإدري�سي

عر�ض  ح��ي��ن��ئ��ذ  �����ش����راح����ه.  اإط��������الق 
خو�شي  ح�شب   - ال��م��ق��اب��ل  ف��ي  عليه 
رو�شالي�ض - اأن ياأخذه رويث األون�شو 
ال�شيء  الطريق"،  ف��ي  يقُتله  "كي 
ُت�شدر  "اأنت  ذاك:  رف�����ش��ه  ال�����ذي 
تقتله؛  اأن  عليك  م��ن  واأن���َت  الأوام���ر 
اأّما اأنا فال" كان قد اأجاب بح�شم. ثّم 

وّدع لوركا وان�شرف.
اآب،   17 ي���وم  ال��ت��ال��ي،  ال�����ش��ب��اح  ف���ي 
اأمر  على  رو�شالي�ض  خو�شي  ح�شل 
باإطالق  ال��ع�����ش��ك��ري  ال���ح���اك���م  م���ن 
اإلى  ب��ه  ل��ورك��ا. وحين م�شى  ���ش��راح 
بالدي�ض  له  اأّكد  المدنية،  الحكومة 
اأن�����ه ك����ان ق���د ُذه�����ب ب���ه ك���ي ُيرمى 
لقلقه  اإذ  ك��اذب��اً:  ك��ان  ب��ال��ر���ش��ا���ض. 
اّتخاذه،  عليه  ال��ذي  ال��ق��رار  ب�شدد 
الوقت،  ي��رب��ح  اأن  ب��ال��دي�����ض  ح����اول 
ال���ج���ن���رال غ��ون��ث��ال��و كيبو  ف��ه��ات��ف 
كان  ال��ذي  اإ�شبيلية،  ف��ي  ج��ان��و،  دي 
اإنه  بقوله  الت�شفية  على  واف��ق  قد 
"قهوًة،  لوركا  ُيعطى  اأن  لزاماً  كان 

الكثير من القهوة".
تّم نقل لوركا اإلى بيثنار حيث اغتيل 
ما  ف���ي  اآب،   18 ���ش��ب��ي��ح��ة   17 ل��ي��ل��ة 
يقت�شي اأن يكون واحداً من الَم�شاهد 

الدانتية لإ�شبانيا الُمجّزاأة تلك.

ذاك ما ُي�شتخل�ض من �شهادة �شخ�ض 
جيب�شون،  التقاه  ُلونا  مانويل  ا�شمه 
الإعدام.  تنفيذ  ح�شر  اأن��ه  ُيفتر�ض 
اأّي������ار 1937،  ن��ح��ن ن��ع��رف��ه لأن����ه ف���ي 
الأهلية،  الحرب  انتهاء  بعد  مبا�شرة 
يده  بخط  مكتوبة  ر�شالة  ُلونا  اأر�شل 
فرنانديث  م��ل�����ش��ور  ال�����ش��ح��اف��ي  اإل���ى 
له  مقالة  قبل  من  زة  ُمحفَّ األمارغو 
د  اأكَّ لقد  "لبانغوارديا".  جريدة  في 
"دورية  اإل���ى  انتمى  اأن���ه  ر�شالته  ف��ي 
مونيوث  ي���ق���وده���ا  ال���ت���ي  ال��ت�����ش��ف��ي��ة 
الع���ت���راف  ب���ه���ذا  وق�����ام  األون�شو"، 
غرناطة  "في  للق�شعريرة:  المثير 
لقد   )...( ����دة  ج����يِّ ب��ت�����ش��ف��ي��ة  ق��م��ن��ا 
غارثيا  ال��ك��ب��ي��ر  ب���ال���وغ���د  اأم�����ش��ك��ن��ا 

ورميناه   - جميعاً  اأ�شوئهم   - ل��ورك��ا 
ب��ال��ر���ش��ا���ض ف��ي لب��غ��ا، ب��ال��ق��رب من 
ك��ان يرفع  ل��ه!  ك��ان  اأّي وج��ه  �شاقية. 
الرحمة!  ال�����ش��م��اء ط��ال��ب��اً  اإل���ى  ي��َدي��ه 
وكم كّنا ن�شحك ونحن نرى حركاته 

وتك�شيراته"!

اأجواء جريمة
األ���ون�������ش���و �شاحب  روي������ث  ك�����ان  ه����ل 
لوركا  اعتقال  اإل��ى  قاد  ال��ذي  التبليغ 

ك���ان  اأو  الغ����ت����ي����ال  وراء 
مبادرًة من الحاكم المدني 
اأن ُيف�َشل  بالدي�ض؟ �شعب 
ف��ي ذل���ك ط��ال��م��ا ل��م ُيعثر 
ع��ل��ى ه���ذه ال��وث��ي��ق��ة �شمن 
ي�شتخل�ض  اأر����ش���ي���ف.  اأّي 
جيب�شون اأّن التبليغ "الذي 
ب���اب م��الح��ق��ة لوركا،  ف��ت��ح 

انطلق  قد  لحقاً،  قتله  اإل��ى  واأف�شى 
م���ن ح�����ش��ن ال��ع��م��ل ال�����ش��ع��ب��ي، ومن 
الذي  الحزب"،  ف��ي  ال�شلبة  ال��ن��واة 
اإلى  األون�شو  روي��ث  اإليه  ينتمي  ك��ان 
اآخرين،  غرناطيين  يمينّيين  جانب 
مثل خوان لوي�ض تري�شكانتو�ض. هذا 
الأخير، في �شباح 18 اآب، تباهى اأمام 
ال�شاعر:  قتل  ف��ي  بم�شاهمته  ال��م��الأ 

"لقد قتلنا قبل قليل فدريكو غارثيا 
على  ر�شا�شَتين  اأطلقُت  لقد  لوركا. 

اإ�ْشته لأنه مخنَّث"!
ك���ذل���ك، ي�����ش��ي��ر ج��ي��ب�����ش��ون اإل�����ى اأن���ه 
اأث���ن���اء الإج�������راء ال����ذي ان��ت��ه��ى بقتل 
�شّد  المالمُة  ��ر  ت��وؤثِّ اأن  اأم��ك��ن  ل��ورك��ا 
اأفكار  اأرا�����ضٍ ذو  وال����ِده، وه��و م���اّلك 
ديموقراطية وجمهورية، الذي كانت 
اأفكار  لهم  اآخ��ري��ن  م��ع  احتكاكات  ل��ه 
متعار�شة. لقد �شاغ لوركا جزءاً من 
"بيت  م�شرحيته  ف��ي  الخلفّية  ه��ذه 

برناردا األبا" )1936(.
ك����ل الأح����������وال، وم���ه���م���ا كانت  وف�����ي 
الجريمة  ع��ل��ى  ال��م��ح��ّر���ش��ي��ن  ه��وّي��ة 
وم��ن��ّف��ذي��ه��ا، ف��اإن��ه��م ل���م ي��ف��ل��ح��وا في 

تحويلها اإ�شافًة اإلى راأ�ض مالهم، ذلك 
ا�شتنكر   1937 الثاني  ت�شرين  اأنه في 
ت�شريحات  في  ال�شاعر  قتَل  فرانكو 
"لبرين�شا  ال��م��ك�����ش��ي��ك��ي��ة  ل��ل��ج��ري��دة 
"باعتباره  اأن���ه  ع��لَّ��ق   ."La Prensa
موؤ�شفٌة"،  خ�����ش��ارت��ه  ف�����اإّن  ����ش���اع���راً، 
ًة ل��م��وت��ه: "في  م روؤي�����ة م���ح���الَّ وق�����دَّ
اللحظات الأولى للثورة في غرناطة 
مع  م��خ��ت��ل��ط��اً  ال�����ش��اع��ر  ذاك  ُت����وّف����ي 
الُم�شاغبين. اإنها الحوادث الطبيعية 

تناق�ض  وف�����ي  للحرب".  )ه����ك����ذا( 
ظ��اه��ر، ي��ب��دو م��وت ل��ورك��ا بعيداً عن 
اأن يكون "حادثاً طبيعياً"، ذلك - اأنه 
ح�شبما راأينا -  ثبََّت وجود اآلة قمعية 
�شل�شلة  على  اعتمدْت  مة،  م�شحَّ ج��ّد 
دي  كيبو  اإل���ى  )ت�����ش��ُل  معّينة  ��م  ت��ح��كُّ
اآل  في مقدور حتى  يكْن  ول��ْم  جانو( 
وهي  بنجاح،  م�شارعتها  رو�شالي�ض 

الأ�شرة التي كانت وثيقة اللتزام مع 
المنتف�شين.

الماأ�شاة  ف��ي  ال��م��ت��وّرط��ي��ن  ح��ّظ  ك��ان 
األون�شو  روي���ث  ن��ف��ى  ف��ق��د  م��خ��ت��ل��ف��اً؛ 
ال�شاعر،  قتل  اأّي م�شاهمة في  لحقاً 
في  وحيداً  بتوقيفه  اكتفى  اأن��ه  واأّك��د 
بيت اآل رو�شالي�ض، حين رافقته كتيبة 
اإلى   1975 �شنة  و�شافر  الرجال.  من 
حيث  الأميركية  المتحدة  ال��ولي��ات 
و���ش��ول��ه. وظّلت  م��ن  قليل  بعد  م��ات 
ال��م��م��ّث��الت جميعهن  ال��ث��الث  ب��ن��اُت��ه 
واإلي�َشا  ��ا،  ب��ن��يَّ واإَم�����ا  ب��اب��ي�����ض،  )ت����رل 
الماأ�شاة.  ع���ن  ب���ع���ي���داٍت  م��ون��ت��ي�����ض( 
تري�شكانتو�ض  لوي�ض  خ���وان  وت��وّف��ي 
القمعي.  بما�شيه  متاأّلماً   1954 �شنة 

اأدرك  ال������ذي   - رو����ش���ال���ي�������ض  روي������ث 
�شنة  ت��وف��ي  وال���ذي  ك�شاعر  ال�����ش��ه��رَة 
البلّية،  من  مجاناً  يفلت  لم   -  1992
اأخيه خ��راردو في  ح�شب ما رواه ابن 
روائياً  الم�شرودة  التاريخية  الوقائع 
كان  اأب��اه  ف��اإّن  رو�شالي�ض،  اآل  ْمُت  �شَ
مبلغ  ال�شلطات  اإل���ى  ي��دف��ع  اأن  عليه 
كي  ال���وق���ت  ل��ذل��ك  ب�����ش��ي��ت��ة   50.000
اأخ���ي���ه خو�شي  ُي��ن��ق��ذ ح��ي��ات��ه وح���ي���اة 
اأما  الحلقة.  ه��ذه  ف��ي  ت��وّرط��ا  بعدما 
بالدي�ض  المدني  الحاكم 
من�شبه  ع���ن  ت��خ��ّل��ى  ف��ق��د 
وذهب   ،1937 ني�شان  ف��ي 
�شنة  وتوّفي  الجبهة،  اإل��ى 
اأن  ذل����ك  وم��ع��ن��ى   .1939
المعنون  اأر���ش��ي��ف��ه  م��ل��ّف 
لوركا"  غ��ارث��ي��ا  "ق�شية 
يتخلَّ  ول����م  ف����ارغ����اً،  ب��ق��ي 
ما  ر  لمح�شَ ا���ش��ت��ع��ارًة  ن  ُي��ك��وِّ اأن  ع��ن 

يزال اإلى اليوم ناق�شاً.

في اأثر لوركا
مع  لُتفَتح  لوركا  ق�شية  ع��ادت  الآن، 
ال�شاعر  عائلة  بين  المحتدم  الجدل 
المدفوَنين  ال�����ش��ح��ّي��َت��ي��ن  وع��ائ��ل��َت��ي 
غالين�شو  اإليهما  الُم�شار  اإلى جانبه، 

مواقف  ل���دي���ه���ا  ال���ت���ي  وغ����ال�����ش����ي، 
عن  النب�ض  ���ش��رورة  ح��ول  متعار�شة 

بقايا ال�شحايا.
لوركا على ذلك، لأنهم  اآل  يعتر�ض 
واأن  �شيء،  يفيد في  لن  اأنه  يظّنون 
ال��ج��م��اع��ي��ة يمكن  ال��م��ق��ب��رة  ن��ب�����ض 
اإعالمي.  م�����ش��ه��د  اإل����ى  ي��ن��ق��ل��ب  اأن 
الو�شعية  ه���ذه  اأن  اإل����ى  ��ه��ون  وي��ن��بِّ
اأخالقي،  طابع  ذات  م�شكلًة  تطرح 
لأنها قد تمنح ال�شاعر الدور الأّول 
الذي قد ُيغ�شي من قيمة ال�شحايا 
ي���رق���دون هناك،  ال��ذي��ن  الآخ���ري���ن 
وال��ذي��ن ي��ت��راوح ع��دده��م ب��ي��ن األف 
 - لوركا  ل��ورا  وتبدو  اآلف.  وثالثة 
�شة  الموؤ�شَّ ورئي�شة  فدريكو  اأخ  ابنة 

وا�شحًة:   - لل�شاعر  �شة  المخ�شّ
يرقدون في مقبرة  "الآن جميعهم 
�شحايا  ك���ان���وا  وك���ّل���ه���م  ج��م��اع��ي��ة، 
الجريمة الوح�شية والفظيعة ذاتها 
عن  ���زه  ُن���م���يِّ اأن  ي��روق��ن��ا  ول   )...(
يوا�شل  اأن  ي��ل��زم  ه��ن��اك  م��ن��ه��م.  اأّي 
الترتيب  ح�شب  منهم،  ك��اأّي  رقدَته 

الأبجدي".
اآل لوركا ل يعتر�شون  مع ذلك، فاإن 
"نحن  ه����ذا:  ر  ُق�����رِّ اإْن  ال��ن��ب�����ض  ع��ل��ى 
الأُخرَيين"،  العائلَتين  رغبة  نحترم 

د ابنة اأخت ال�شاعر. توؤكِّ
غالين�شو  عائلتا  ت�شعى  جهتها،  من 
وغ����ال�����ش����ي اإل������ى ا����ش���ت���رج���اع رف����ات 
����ش���ح���ّي���َت���ْي���ه���م���ا ب����ح����اف����ز م���������ش����اد: 
رهان  وهو  الن�شيان،  من  ا�شتعادتهما 
ان��ح��از اإل��ي��ه ج��ي��ب�����ش��ون، ُم��ق��ت��ن��ع��اً باأن 
العائلَتين  جانب  اإلى  �شيكون  "لوركا 
اأن  اآلمه  مهما  المعنّيَتين،  الأخرَيين 

ُتقلَّب عظاُمه".
هو  الق�شية  اإلى  تعقيداً  ي�شيف  وما 
مو�شَعين  ب��ي��ن  ال��ح��ا���ش��ل  الل��ت��ب��ا���ض 
الجماعية؛  ل��ل��م��ق��ب��رة  م��ح��ت��م��لَ��ي��ن 
كا�شتّيا  م����ان����وي����ل  ���ن���ه  ع���يَّ م���و����ش���ع 
اليوم  يوجد  حيث  ويقع  لجيب�شون، 
والمو�شع  ل����ورك����ا.  غ���ارث���ي���ا  ه  م���ت���ن���زَّ

الجيران  ����ش���ه���ادة  ب��ح�����ش��ب  ال���ث���ان���ي، 
واإدواردو  بينون  اأغ�شتين  والباحَثين 
متر   400 ي��ب��ع��د  ف����اخ����اردو،  م��ول��ي��ن��ا 
بيثنار  بين  الطريق  في  ال�شابق  عن 

واألفكار.
ل���ورك���ا حالياً  ق�����ش��ي��ة  ت��ث��ي��ر  اأخ����ي����راً، 
����ش���ع���وب���ة ال����ت����وف����ي����ق ب����ي����ن رغ����ب����ات 
القمع،  �شحايا  ل��ع��ائ��الت  متعار�شة 
وتطرح م�شاألَة دفن الأموات اأو نب�ض 
م�شاألة  ل��ي�����ش��ت  ه���ي  ال��ت��ي  ق��ب��وره��م، 

ق�شائية فح�شب، اإلزاماٍت اأخالقيًة.
الو�شعية  هذه  لوركا  اأخ  ابنة  �ض  تلخِّ
ُيغلق  ل��ن  ال��م��ق��ب��رة  ف��ت��ح  "اإن  ه��ك��ذا: 
تزال  ما  الجراح  هذه  لأن  جراحنا"، 

مفتوحة.

�شورتان للوركا، وثالثة جماعية ت�شّم )من اليمين(: جو�شي اأنطونيو، لوركا، لوي�ض بونويل، جو�شي مورينو فياّل، �شلفادور دالي.
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الكائن  "رّقة  ك���ت���اب  ف���ك���رة  ت���ق���وم 
النائم" )موؤ�ش�شة النت�شار العربي( 
لل�شاعر والقا�ض ال�شعودي عبداهلل 
ال�شاعر  ق�����ش��ائ��د  م�����ش��رح��ة  ع��ل��ى  ال��ع��ق��ي��ل 
العّبا�شي الم�شاب بالعجز الجن�شي را�شد بن 
على  وذل��ك  حكيمة،  باأبي  المعروف  اإ�شحاق 
كثيرة  جن�شية  ب��دوائ��ر  م��ل��يء  دي��ال��وج  �شكل 
امراأَتين،  م��ع  )ال��ب��ط��ل(  ال�شاعر  يتقاذفها 
اأن  اإل��ى  ع�شيقة،  والأخ���رى  جارية  اإحداهما 
الم�شرحية  نهاية  في  ال��دوائ��ر  ه��ذه  تتفّجر 
عن موت المراأَتين المحرومَتين، وا�شتمرار 

غياب "الكائن الرقيق" في �شباته الأليم.
يمّهد الموؤّلف لكتابه بالقول:
وت��ارًة الف�تاة  كفِّ  عل��ى  "ين�ام 
له حركات ما تح�ّض بها الكفُّ

���ش��اء ال��ظ��رف ال��ج��م��ي��ل، وم���ن خ���الل قراءة 
اب��ن ح��م��دون )ت  ك��ت��اب  ف��ي �شفحات  يتيمة 
يقودني  اأن  الحمدونية"  "التذكرة  562ه�( 
بيت ال�شعر اأعاله اإلى �شاعر عّبا�شي مجهول 
يدعى را�شد بن اإ�شحاق ويلّقب باأبي ُحكيمة. 
لكن ابن حمدون لالأ�شف لم ين�شر الق�شيدة 
وبعد  فقط.  اأب��ي��ات  ثالثة  روى  اإنما  كاملة، 
الق�شيدة  بقّية  وج��دُت  وم�شن  طويل  بحث 
ومثيرة  م�����ش��ّوق��ة  لل�شاعر  اأخ����رى  وق�����ش��ائ��د 
للغاية، وذلك في كتاب "فوات الوفيات" لبن 
�شاكر الكتبي )ت 764ه�(، وحينما ا�شتظرفت 
ك��ل��م��ات ه����ذه ال��ق�����ش��ي��دة وق�����ش��ائ��د اأخ����رى 
والح�شرة  الأل��م  وراق��ت لي نفحات  لل�شاعر، 
التي فا�شت بها اأبياتها رغم فح�شها الطاغي 
في بع�ض الأحيان، رحت اأ�شبح كي اأ�شل اإلى 

هذا ال�شاعر الفريد".
�شهوة"،  "فنجان  ع��ن��وان  وت��ح��ت  ذل���ك،  بعد 
اأبي  ق�شائد  اأغ��ل��ب  بم�شرحة  ال��م��وؤل��ف  ق���ام 
ال�شاعر  بين  �شكل حوار مبتدع  حكيمة على 
ومن  �شلمى.  ع�شيقته  ث��م  وم���ن  وج��اري��ت��ه، 
خ���الل ب��ح��ث ط��وي��ل و���ش��غ��وف ف��ي م��ا يقرب 
الأربعين مرجعاً، وقع على حكايات وق�ش�ض 
ظريفة تعك�ض ال�شائد الثقافي والجتماعي 
في زمنها )يبدو اأن الموؤّلف يجهل اأن ديوان 
اأبي حكيمة قد تّم جمعه وتحقيقه منذ زمن 
"من�شورات  لدى  اأكثر من طبعة  في  و�شدر 
وقفة  لها  ك��ان  "الغاوون"  اأن  كما  الجمل"، 
مع هذا ال�شاعر في عددها الرابع بقلم كمال 

المهتار(.
ال�شيناريو  ف��ي  جن�شية  ج���راأة  ثمة  بالطبع 
الكاتب،  اختلقه  الذي  ال�شريح  الإيروتيكي 
داخل  يعي�ض  لأن���ه  ل��ه  ُتح�شب  ج����راأة  وه���ي 
مجتمع ل يوؤمن بالحد الأدنى من الحّرية 
فكرة  ع��ن  للتعبير  ك��اف��ي��ة  م�����ش��اح��ة  ل��خ��ل��ق 
ب�شور  وال�شت�شهاد  النقل  حتى  اأو  مغايرة، 
وحالت متنّوعة امتالأ بها التاريخ والتراث 
جعل  ما  هو  ربما  ال�شبب  وه��ذا  العربيَّين. 
الأولى  ال�شفحة  ومنذ  ي�شت�شهد،  الموؤّلف 
الثعالبي  من�شور  اأب��و  نقله  بما  كتابه،  ف��ي 
الم�شاف  ف���ي  ال���ق���ل���وب  "ثمار  ك���ت���اب  ف���ي 
من  واثَنين  محّمد  النبي  والمن�شوب" عن 
وهم  وع��ل��ي(  بكر  )اأب���و  الرا�شدين  الخلفاء 
ي���ذك���رون الأع�������ش���اء ال��ج��ن�����ش��ي��ة ف���ي بع�ض 
ذلك  ع��ل��ى  الثعالبي  ع��ّل��ق  وق���د  اأح��ادي��ث��ه��م، 
للرجل  الجن�شية  الأع�شاء  ذكر  اإن  بالقول 
اإثم فيه،  اأو �شعراً ل حرج ول  والمراأة نثراً 
���ش��ري��ط��ة األ ُت�����ش��ت��خ��دم ه���ذه الأع�����ش��اء في 

ال�شتم والقذف.
"فنجان �شهوة" نقراأ هذا  في الف�شل الأول 
المقطع ال�شغير وهو الحوار الذي دار بين 
ال�شاعر وجاريته زبيدة، وقد اأن�شدْت ق�شيدة 

طويلة لل�شاعر جاء في اآخرها هذا البيت:
يا ُربَّ �ش�ائ�ح���ة بال�وي�ل ح��ي��ن راأت
ما بين فخذّي من حزن ومن ِعَبِر

عن  زب��ي��دة  "ت�وّق�ف�ت  ال��ع��ق��ي��ل:  يكتب  وه��ن��ا 
الإن�شاد بعد هذا البيت الأخير، حين تنّبهت 
اإلى اأن مولها األقى كّفيه ب�شرعة فوق ع�شوه 
الذكرّي وكاأنه يحاول جاهداً �شتر حزن عارم 

فاحت رائحته من بين فخَذيه، وقال:
باأمر  تعلمين  ك��ن��ِت  ل��ق��د  ع��ل��ي��ِك!  ال��ل��ع��ن��ة   -

الر�شالة اإذاً يا فاجرة؟
- نعم يا مولي، واأعرف اأكثر من ذلك اأي�شاً، 

هل ُيغ�شبك هذا ال�شدق؟ 
وقبل اأن يجيبها اأبو حكيمة، اأكملت الق�شيدة 
وهي تل�شق �شفَتيها الرطبَتين في اأذن مولها 

وهم�شت ب�شوت ينّم عن �شبق �شاخن:
َف وا�ش�ت�رخت م�ف�ا�ش�له  اأي�ٌر َتعقَّ
مثَل العجوز حن�اها �ش�ّدُة الك�بر

يقوم حين يريد البوَل ُمنت�شباً 
ك�����اأّن�����ه ق���و�ُض َن���ّداٍف ب����ال َوَت���ر

�شمتت قلياًل وراحت تلعق حّبات رقيقة من 
العرق الطري الذي تزحلق من �شدغ را�شد 
بن اإ�شحاق، واأكملت وهي ترى الزغب الناعم 
خافتة  نوبة  اإث��ر  ينت�شب  مولها  اأذن  تحت 

من الخجل، قائلة:
اإذا اأق���ام�ت��ه �ش���ل��م��ى مال في يدها 
��ح ي�ش��كو �ش�ّدة ال�شرر م��ث��ل ال��ُمرنَّ
ول ي��ق��وُم واإن اأي��ق��ظ��ت���ه �َش�����َح������راً 

َح�ِر". كما تقوم اأي��ور الن��ا�ض في ال�شَّ
اآخر مع الع�شيقة الأخرى �شلمى  وفي حوار 
�شياق  م��ن  المقتطعة  الأ���ش��ط��ر  ه���ذه  ن��ق��راأ 

حديث طويل:
ودغدغت  �شلمى،  قلب  على  الغلمة  "رانت 
ال��رع�����ش��ة اأط����راف����ه����ا، واق���ت���رب���ت ب��غ��ن��ج من 
���ش��اع��ره��ا، واأل�����ش��ق��ت ل��ب��ره��ة ���ش��دره��ا اإلى 
���ش��دره، وراح����ت اأع�����ش��اوؤه��ا ال��خ��ف��ّي��ة تبحث 
ع���ن م���وط���ن دفء م��ف��ق��ود ف���ي ج�����ش��د ب���ارد 
ي��َدي��ه��ا تنه�ض  اأ���ش��اب��ع  واأخ����ذت  ب��ه��ا،  يلت�شق 
المك�شور  ل�شاعرها  ال��ع��اري  الظهر  بنعومة 
وهي تترّقب حدوث معجزة اأ�شطورية ُتفيق 
هذا ال�شيء من �شباته، لكن الوقت طال، ولن 
ُيحيي الع�شَب الفاتر اإل خالقه. �شعر را�شد 
ب��ن اإ���ش��ح��اق ب��ي��اأ���ض �شلمى ال���ذي ام��ت��زج مع 
اأنفا�شها، فح�شنها برخاوة واأن�شد في اأذنها:

تا لْم َت�ك�ت�ح��ل ع�ي�ن���اَي ُم��ذ �َش�فَّ
بمث��ل اأي��ري ب��ي��ن رج��لَْي اأح���ْد

اأي��ٌر �شعي��ُف المتن رّث الُق�وى 
ل������و �ش����ئ������ُت اأع��ق��َدُه لن��َع��َق����ْد
ك����ش���الُن ل ُي��حَرك من نوم��ه
ك�����اأن�������ه َم�����ي������ٌت اإذا م��������ا رق����ْد
َي���ث���ن���ي ع��ن ال��ل��ذات اأع��طاَف�ه
اإذا ا�ش��ت��ث�����ارت���ه اإل�����ي���ه����ّن ي����ْد
كم من عيوب فيه لم اأُح�شها 
حتى بدا لي منه اأخرى ُجُدْد

المرير،  واق��ع��ه��ا  اإل���ى  الع�شيقة  ا�شت�شلمت 
ُنحت  ب��ارد  بج�شد  تلت�شق  اأنها  لها  وت���راءى 
من المرمر، وكرهت ذلك على نف�شها ورّدت 

على اأبي حكيمة قائلة:
ت��ق��ول �ُش�ليم�ى ما لأيرَك ل ُي���رى
اأطار به من فوق ُخ�شَييَك طائُر؟
���ه اأم اخت��َرَم���ت ك���فُّ ال���م���ن���ّية ك���فَّ
فاأ�شب���ح مّم���ن غ��ّي�َبت���ه المق���ابُر؟
فقل���ُت ل���ه���ا: اأي��ري مقيٌم مك���ان��ه
ولكّن���ه رخ���و الم���ف���ا�ش���ل �ش��ام���ُر
ع�ليه غط��اٌء َيمن���ُع الك���فَّ ل���م����َشه
وتحجب���ه ع���ن اأن ُي���زاَر النواظ���ُر

رجعْت خطوَتين ف�شيحَتين اإلى الوراء وهي 

ت�شحب اأبا حكيمة معها، ودارت حول نف�شها 
ن�شف دائرة اإلى الي�شار حتى الت�شقت �شاقا 
را�شد بن اإ�شحاق بحافة الأريكة، ثم اأجل�شته 
عليها بهدوء و�شفقة، وغّطت ج�شده بمن�شفة 
وقالت مبت�شمة:  الناعم،  القطن  كبيرة من 
اأيها  تتحّرك  ل  بالطيب،  لك  لآت��ي  �شاأذهب 
الرقيق! ا�شتدارت بتثاقل ولم�شت عجيزتها 
بل�شع  اأ�شرع  الذي  اأبي حكيمة،  النافرة وجه 
ردفها الأي�شر بظهر كّفه اليمنى، فارتّج على 

اإثر ذلك كامل عجزها البهي".
"م�شرحة"  م���ن  ال���م���وؤّل���ف  ان��ت��ه��ى  وب��ع��دم��ا 
الثالث  الف�شل  في  قام  اأبي حكيمة،  ق�شائد 
العربي"  الأدب  ف��ي  الأي���ر  "حركة  المعنون 
الأدب  في  ال��ذك��ري  الع�شو  ح�شور  بدرا�شة 

العربي، �شعراً ونثراً.
بمهارته  والفخر  الذكري  بالع�شو  التباهي 
الل�شان  على  يقت�شر  ل��م  العربي  الأدب  ف��ي 
الأنثوي  ال�����ش��وت  اإن  ب��ل  فح�شب،  ال��ذك��ري 
ا�شُتِغّل في اأحايين كثيرة من خالل حكايات 
وق�����ش�����ض ب��ال��غ��ة ال��ظ��راف��ة وال��م��ل��ح، وذهب 
بغر�ض  ق  ُلفِّ منها  البع�ض  اأن  اإل��ى  الموؤّلف 
اإنجاز المهّمة الذكرية ودور الفحولة، وفي 
الق�ش�ض  ه��ذه  م��ن  ال��غ��ر���ض  ي��ك��ون  النهاية 
المراأة  ب��ي��ن  الإن�����ش��ان��ي��ة  ال��ع��الق��ة  اخ���ت���زال 
الغرائز،  عليه  تتفّجر  ف��را���ض  ف��ي  وال��رج��ل 

ويهجره كل عاجز. 
فقط  ي�شتثني   - ال�شعراء  جميع  اأن  وي���رى 
الذين    - ب��ال��ع��ّن��ة  اإ���ش��اب��ت��ه  ب��ع��د  اأب���ا حكيمة 
في  ال��ذك��ري  التنا�شلي  الع�شو  ا�شتخدموا 
اأ�شا�شيَتين:  لمهّمَتين  وّظ��ف��وه  اأ���ش��ع��اره��م 
بالفحولة  والع������ت������زاز  ال���ف���خ���ر  الأول����������ى، 
الأير  ب��ق��ّوة  التباهي  م��ن خ��الل  وال��رج��ول��ة 
الرومي  واب���ن  ن��وؤا���ض  ك��اأب��ي  مهارته  وح�شن 
وب�شار بن برد. والثانية، ال�شتم اأو ال�شخرية 
وياأتي  وتحقيره،  الآخ��ر  �شاأن  من  والتقليل 
ع��ل��ى راأ�����ض ه���ذه ال��ف��ئ��ة ك��ب��ار ف��ح��ول ال�شعر 
مكانة،  واأعظمهم  منزلة  واأع��اله��م  العربي 
العربية  المكتبة  عليهم  اأ���ش��ف��ت  م��ن  وه���م 
تّمام  واأب��ي  كالبحتري  كبرى  اأخالقية  هالة 
والمتنّبي والفرزدق وجرير وح�ّشان بن ثابت 

)�شاعر الر�شول(.
وقد اأورد الموؤّلف في هذا الف�شل الكثير من 
ف��ي تاريخ  الأ���ش��م��اء  ال�شعرية لأه��م  الأب��ي��ات 
التراث  كتب  بها  عّجت  التي  العربي  ال�شعر 
الع�شو  ال�شعراء  ه��وؤلء  فيها  ا�شتخدم  حيث 

الذكري فخراً وهجاًء على ال�شواء.
اإ�شحاق؟"  ب��ن  را���ش��د  "لماذا  ع��ن��وان  وت��ح��ت 
اأب��ي حكيمة،  ف��ي  راأي���ه  ال��م��وؤّل��ف  لنا  يلّخ�ض 
لم  ال�شاعر  لهذا  ال�شعرية  ال�شيرة  اأن  حيث 
ال�شعرية  ال�شير  ك��ك��ّل  اعتيادية  �شيرة  تكن 
الإ�شالمي،  ال��ت��اري��خ  ف��ي  عليها  م��ررن��ا  ال��ت��ي 
الغارق  التراجيدي  لل�شلوك  خال�شة  فهي 
��رت ب��ن��ه��ج �شعري  ف��ي ال��ح��زن والأل������م، ���ُش��طِّ
في  ين  تامَّ وو���ش��وح  ب�شهولة  ن��راه  مختلف، 
ق�شائده. فرا�شد بن اإ�شحاق المتفّوق تماماً 
ال��م��ت��ج��اوَزي��ن للحالة  ال��ف��ك��ر وال��ن��م��ط  ف��ي 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ائ��دة، خ���رج ع��ل��ى ق��ي��م ال�شائد 
قّلما  بكل جراأة وعالنية وب�شجاعة  الثقافي 
نرى مثيلها، ليك�شر من خالل هذا الخروج 
والتمّرد رمز الفحولة المزعومة - المتمّثل 
بالع�شو الذكري - بطريقة لم ينتهجها اأحد 

بهذا الزخم وهذا الثراء.
اإم���ع���ان ال���ق���راءة ف��ي رث����اء ال�����ش��اع��ر لع�شوه 
ال�شعر،  النوع من  اأن هذا  لنا  توؤّكد  الذكري 
ال��خ��ارج ع��ل��ى ال��م��األ��وف، ملحمة درام��ي��ة ل 

نظير لها على الم�شتوى الإن�شاني.

فاطمة اأحمد - الريا�س

جزيري  اأح����م����ِد  ال����ُم����اّل  ُي�����ق�����اَرن 
الم�شلمين.  ال��م��ت�����ش��ّوف��ة  ب��ك��ب��ار 
ال�شيرازي  حافظ  مرتبة  ف��ي  اإن��ه 
العربية،  في  الفار�ض  واب��ن  الفار�شية،  في 
وال��ف�����ش��ال��ي ف��ي ال��ت��رك��ي��ة. وُي��ع��ت��ب��ر ديوانه 
لغته  ف���ي  وح����ي����داً  الجوهري"  "الِعْقد 
المو�شيقية الثرية المطربة وفرادة لهجاته 
من  اأكثر  وذك��اء  بمذاق  �شيَغ  اإذ  المتنّوعة؛ 
ل��غ��ة، واح��ت��وت اأب��ي��ات��ه م��ق��اط��َع م��ن اللغات 
والتركية  وال��ف��ار���ش��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  ال���ث���الث: 
تتقا�شم  التي  الكردي(  المتن  اإل��ى  )اإ�شافة 
دوُل���ه���ا ف��ي اخ��ت��الط ع��ج��ي��ب ث��ق��اف��َة الكرد 
وجغرافيتهم التاريخية والأدبية والفكرية.

لم ُيعَرف �شاعٌر بين الكرد، عدا اأحمد خاني 
- اأم��ي��ر ال�����ش��ع��راء - وج��ك��ر خ��وي��ن الأق���رب 
ع��ه��داً، مثلما ُع��رف ال��ُم��اّل ال��ج��زي��ري، وقد 
الذكر  حلقات  و�شط  اأك��ث��ر  ق�شائده  راج��ت 
وحجرات  التكايا  في  الدراوي�ض  وتو�ّشالت 
ط��ل��ب��ة ال��ف��ق��ه الإ����ش���الم���ي ال���ك���ردي. ر�شيد 
ولحن  غّنى  المعروف  العود  ع��ازف  �شوفي 
"ال�شيخ ال�شنعاني" التي ترد فيها  ق�شيدة 
ة ترك ال�شيخ اليماني الإ�شالَم واللحاق  ق�شّ
ببلد هو اأرمينيا بغية و�شل محبوبه هناك: 
�شرب  خ��ط��اأ،  ع��ن  م��ا  ال�شنعاني،  "ال�شيخ 
خطاأ،  ع��ن  م��ا  ال�شنعاني،  ال�شيخ  ال��خ��م��ر. 

رحل اإلى اأرمينيا".
�شالح  زبير  ال�شعبي  المطرب  غّنى  كذلك 
خانه  الخير  "�شباح  المال  ق�شائد  اإح���دى 
من" )اأي: �شباح الخير يا ملكتي( وُيعتبر 

م عن �شعر  اأداوؤه ولحنه لها من اأ�شواأ ما ُقدِّ
الُماّل الجزيري.

الأداء الأجمل لق�شائد الجزيري قّدمه في 
عامودا، على ت�شجيل منزلي قديم ودون اأي 

عزف م�شاحب، الُماّل عفدي ال�شرير.
الكردي"  الأدب  "تاريخ  ك���ت���اب  ف���ي  ورد 
لل�شجادي اأن الُمال ني�شاني ولد في جزيرة 
بوتان )كرد�شتان تركيا حالياً( وتوفي فيها 
حوالى 1160 ميالدية، دون اأن يحّدد بدقة 
بالعربية،  الديوان  �شارح  �شنة ميالده. لكن 
في  الأول  المفتي  ال��زف��ن��ك��ي،  اأح��م��د  ال��ُم��اّل 
طويل  بحث  بعد  ي��رى  القام�شلي،  مدينة 
واأن��ه بعد   ،1407 الُماّل ني�شاني ولد عام  اأن 
اإلى  عاد  وارتحال،  وتدري�ض  ودرا�شة  طواف 
التدوين  ح�شب  عمر  )اب���ن  ب��وت��ان  ج��زي��رة 
واأنه  المجانين،  بع�ض  �شحبة  في  الآخ���ر( 
هو نف�شه كان في هيئة المجنون، وقد توفي 

حيث ولد عام 1481.
�شدرت الطبعة العربية الأولى من الديوان 
القام�شلي  ف��ي  الرافدين"  "مطبعة  ع��ن 
اأنحاء  ف���ي  ن�����ش��خ��ه  وان��ت�����ش��رت   1953 ع����ام 
ال��ع��رب��ي وم�شر حتى  ك��رد���ش��ت��ان وال��م�����ش��رق 
اأوروبا. علماً اأنه ُترجم م�شبقاً اإلى الرو�شية 
والفرن�شية والألمانية التي �شدر في لغتها 
وتقديم  بترجمة   1904 ع��ام  اأنيقة  بطبعة 
الذي  هارتمان  فولد  الألماني  الم�شت�شرق 
ني�شاني.  للُماّل  متخّيل  بر�شم  الكتاب  اأرفق 
الُماّل  فهو  بالعربية  الق�شائد  ���ش��ارح  اأم���ا 
اآخر  عمل  على  عكف  ال��ذي  الزفنكي  اأحمد 

ِزْيْن"  "َمُمو  الأ�شطورية  الع�شق  ة  ق�شّ هو 
�شعراً  وكتبها  �شّمنها  ال��ت��ي  اآلن"  "َمِم  اأو 
اإلى  وترجمها  بيتاً،   2656 في  خاني  اأحمد 
ال��ع��رب��ي��ة و���ش��رح��ه��ا ال�����ش��اع��ر ال���ك���ردي جان 
دو�شت( و�شدرت طبعتها الأولى عام 1995. 
ل��ك��ن اإ���ش��اب��ة ال���ُم���اّل ال��زف��ن��ك��ي ب��ال��ع��م��ى في 
اأواخر عمره منعته من اإتمام العمل الكبير 
الزفنكي  الُماّل  توفي  اأحمد خاني.  لل�شاعر 
عام 1971 في حلب، وُدفن بناء على و�شيته 
في قرية تل معروف، وهي القرية التي خرج 

منها ال�شيخ الراحل مع�شوق الخزنوي.
مده�ض  بخليط  الجوهري"  "الِعْقد  �شيغ 
من الكردية والفار�شية والعربية والتركية، 
م�شهباً  �شرحاً  الزفنكي  المفتي  ق���ّدم  وق��د 
نقله  وال��و���ش��وح عبر  ال��دق��ة  وب��ال��غ  اًل  مف�شّ
به،  العربية. وم��ا قمت  اإل��ى  ال��دي��وان  كامل 
جديدة  �شعرية  �شياغة  ���ش��وى  لي�ض  ه��ن��ا، 
الزفنكي  الُماّل  �شرح  ومعتمدة عن  منقولة 
ا�شتندت  وق��د  الجوهري"،  "العقد  لديوان 

اإلى طبعة عام 1987.
الجزيري  ال�شيخ  لقب  ن�شاني،  اأو  ني�شاني، 
ن�شبة اإلى ن�شان nishan اأي الهدف والعالمة 
والإ�شارة بدعوى اأن الُماّل كان هدفاً ل�شهام 
المحّبة الإلهية، اأو اأن اللقب جاءه من كثرة 
اإلى الخال و�شامة الحبيبة في  اأ�شار هو  ما 

ق�شائده الغرامية.
في ما يلي ترجمة، بل اإعادة �شوغ موجزة، 
ال����دي����وان، بعنوان  ق�����ش��ائ��د  اإح�����دى  ل�����ش��رح 

مجزوء من اأحد المقاطع.

علي جازو

ال�شبَيُة، �َشَحراً، ال�شبية مقّدمو الخمور،
ي���ق���ب���ل���ون ع���ل���ى ال����رق���������ض، لأج�������ل اإم����ت����اع 

ال�شاهرين،
يرق�شون  ���َش��َح��ٍر،  ك���لَّ  ن��ظ��رات��ه��م،  لتبتهج 

يرق�شون،
م�شتمتعين  ال��خ��م��ور،  ���ش��ارب��و  وال�����ش��ارب��ون؛ 
بالم�شاهدة، متلّذذين، يرفعون الأقداح اإلى 

ال�شفاه.

بع�ض ال�شبية وروٌد برائحة العنبر،
بع�شهم �ُشْمٌر ِعذاب.

اآخ���رون م���ث���ل ح�ّباٍت من الدّر،
مثل قطرات من الماء؛

م�شيئة بهّية كاأنها النجوم!

 خدودهم ذهبيٌة مغرية؛
بالري�ض  روؤو���ش��ه��م،  زّي��ن��وا  الملّون  بالري�ض 

الملّون،
اآخرون ذوو مرايا بي�شاء �شافية؛

اأراه���م ف��ي حلقة  ال��رق�����ض، حين  ف��ي حلقة 
الرق�ض،

ل اأتحّمل اأي �شيء، ل اأعترف باأي �شيء!

فاقد ال�شبر اأنا، اأنا الحائر، اأخذوا روحي!
كبدي، فّتتوا كبدي، بين اأقدامهم.

اأّي عناء هذا الذي اأنا فيه!
�ُشلَبْت روحي، �ُشِلَب قلبي.

اأّي عناء هذا الذي اأنا فيه، اأّي عناء!؟

هو روحي، هو قلبي، هو روحي، هو قلبي.

ه��و ���ش��واد ع��ي��ن��ي، ه��و ���ش��وداه��ا، ه��و بيا�ض 
عيني،

ه���و ب��ي��ا���ش��ه��ا، ه���و ال��م�����ش��ت��ب��ّد، ه���و مليكي 
الم�شتبّد.

�شوى �شّحاذ، ما اأنا �شوى �شّحاذ فقير،
واقفاً اأمام بابه!

���ش��اع��دن��ي ال��ح��ب��ي��ُب، رقَّ ل��ح��ال��ي، وم���دَّ يده 
نحوي

اإذ راآن��ي تائهاً، مدَّ  اإْذ راآن��ي �شائاًل مدَّ ي��ده؛ 
يده،

وم�شى بي اإلى الرق�ض؛ بالرق�ض امتلكني 
بالرق�ض.

لم يتبّدل اأي �شيء، لم يتبّدل اأي �شيء؛
لم ي�شتغربني اأحٌد، ول اأحد من الراق�شين 

اأنكر علّي الرق�ض.

الحبيب النقّي، اأخبرني حبيبي النقّي:
كالنا واحد، كالنا واحد؛

اأنت مّني، اأنا منك، اأنت عّني، اأنا عنك.
هما كذلك حقاً؛ هما كذلك اأبداً، 

بال ريب بال ريب، هما كذلك اأبداً.

بيٍد مغرمة قّدم كاأ�شاً لي؛ بيٍد مغرمة،
ب�شفاء لون حجر كريم، قّدم الكاأ�ض.

تغلغلت فّي الرع�شُة، ا�شتفحلت الفتنة،
حتى قلبي و�شلت، حتى روحي �شكنت؛

وحوا�شي كّلها، حوا�شي كّلها، اختلطت علّي!

م���ن ي���د ح��ب��ي��ب��ي، ����ش���رب���ُت ال��خ��م��ر م���ن يد 

حبيبي.
وذاتي  بحّبه،  نف�شي  ثملْت  ذات��ي،  عن  غبُت 

ن�شيتها.
غبُت، ذبُت، ذهبْت نف�شي، وبقيُت ثماًل...

لكن ل �شيء تغّير اأب��داً، ل �شيء قّط. فقط 
قطرة واحدة،

و���ش��ل��ِت ال��ب��ح��َر؛ ال��ب��ح��َر ال���ذي - اآه - لي�ض 
�شوى البحر!

ل تاأبه باأحد، ل تكترث بعامة النا�ض.
ل تترك الخمر، ل تدع الخمر اأبداً.
النا�ض، عاّمة النا�ض، اأولئك الب�شر؛

معظمهم عميان، بال درب!
معظمهم عمٌي، في تيٍه اأغلبهم في تيٍه!

الحروف كّلها من حرف واحد انف�شلت.
اأتريد  الأول،  ال���ح���رف  اإل����ى  رّده�����ا  اأت���ري���د 

ردَّها!؟
���ش��ت��ع��ود ال���ح���روف خ���ط���اً واح������داً وح���ي���داً، 

�شتعود
عندما ل يبقى حتى الخط الواحد نف�شه،

�شتعود نقطة واحدة، نقطة اأبدية!

، التوّحُد المطلَُق. ثّمة التوّحُد الحرُّ
يا )َماْل(، يا �شيخ )ن�شاني(:
ثّمة نوٌر جلّي، للقلب وا�شٌح،

د ال�����ش��وؤال نف�شه، م���ّرة تلو  ُي����ردَّ ل��ك��ْن دائ��م��اً 
اأخرى؛

اأهُل الهوى في ال�شّك مقيمون، في ال�شبهة 
دائماً!؟
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الحلقة الثانية من ملّف "ح�سور 
التعليمية  المناهج  في  ال�سعر 
الجامعات  العربية" �سيكون مع 
ال�سبعيني  فيها،  الجديد  ال�سعر  وح�سور 
ال�سبعينيين  ال�سعراء  وتحديداً  بعده،  وما 
في  يح�سل  بما  وراأي��ه��م  الم�سريين 

الجامعات الم�سرية.
ال�����ش��ع��ر ال��ح��دي��ث لنف�شه وج���وداً  ���ل  اأ����شَّ ه��ل 
يبدو  كهذا  ���ش��وؤال  العربية؟  الجامعات  ف��ي 
ف��ي��ه. فجّل  الأول���ي  التفكير  ل��دى  م��ت��ج��اوزاً 
اإن   - واآداب��ه��ا  العربية  اللغة  وكّليات  معاهد 
لم نقل كّلها - في الوطن العربي تقّرر على 
طالبها مادة ال�شعر الحديث، لكنها بعد هذا 
القرار تت�شّعب بها "الجتهادات" في حالت 
ال�شعر، وتتحّكم في ذلك  القتراب من هذا 
التعليمي  النظام  �ُشلَط  منها  ع���ّدة،  ع��وام��ل 
ومعايير الثقافات القطرية ال�شائدة، ومنازع 
وذهنيات  الطلبة،  ل��دى  الرا�شخة  التلقيات 
الأ����ش���ات���ذة ون��وع��ي��ة م��ع��ارف��ه��م، ف�����ش��اًل عن 
طبيعة المناهج المتداولة والمهيمنة في كل 
الطلبة  بع�ض  فاإن  موؤ�ش�شة جامعية. وهكذا 
الإج���ازة دون  م��ا، يح�شلون على  في جامعة 
اأن يقراأوا ديواناً واحداً من ال�شعر الحديث، 
م لهم في �شكل  لأن مادة ال�شعر الحديث ُتقدَّ
ت��اأري��خ��ي��ة ونظرية  وم��ح��ا���ش��رات  م���ذك���رات 
تناق�ض م�شاألة الريادة وبواعث ظهور ال�شعر 
الأجنبية،  ب��ال��رواف��د  ال��ت��اأث��ر  وق�شية  ال��ح��ّر 
ف�شاًل عن ا�شت�شهادات تتعّلق بموا�شيع الرمز 
والأ�شطورة والتراث وحيوات ال�شعراء. وقد 
فيظفرون  حظاً  اأح�شن  اآخ��رون  طلبة  يكون 
بالإجازة وقد ق��راأوا ن�شاً �شعرياً واح��داً ظل 
الجهات  اأ�شتاذهم يواظب عليه من مختلف 
فيهم  ذلك  يحّرك  اأن  دون  والم�شتويات من 

حب هذا ال�شعر.
ل نتحدث طبعاً عن الجامعات التي يتوّقف 
فيها ال�شعر الحديث عند �شوقي والبارودي، 
عن  ول  "الديوان" و"اأبولو".  عند  حتى  اأو 
الجامعات التي يعتبر بع�ض اأ�شاتذتها ال�شعر 
الحديث مجّرد األغاز ل ت�شتحق اإتعاب الذهن 
نق�شد  ل  ك��م��ا  طال�شمها.  ب��ح��ّل  وال��ط��الب 
محظورة  منطقة  الحديث  ال�شعر  يعّد  من 
يتطّهر  اأن  منها  دن��ا  من  كل  على  ت�شتوجب 
اأما الذين احترقوا  اآخر.  قبل مبا�شرة عمل 
و�شط  فقليلون  ن��ار،  له  كانت  اإن  ال�شعر  بنار 
ين  هذا العدد الكبير من الموؤطرين المخت�شّ
في هذا المو�شوع. غير اأن الغالب حتى على 
المحّبين  المتميزين  الجامعيين  الباحثين 
النماذج  لدى  وقوفهم  هو  الحديث،  لل�شعر 
فيها  تت�شادى  التي  النماذج  اأي  المعيارية، 
بالرغم  الأوائ��ل  الحّر  ال�شعر  �شعراء  اأ�شماء 
ت حول ما بعد �شعر  اأع��دَّ اأطاريح  من وج��ود 
مناق�شة  اإل��ى  تحتاج  الم�شاألة  وه��ذه  ه��وؤلء. 
مادة  اأ���ش��ت��اذ  يقترح  ل  م��ث��اًل  ل��م��اذا  مو�ّشعة. 
الحديثة  ال�����ش��ع��ري��ة  ال��ن�����ش��و���ض  ت��ح��ل��ي��ل 
طلبته؟  على  ت�شعينية  اأو  ثمانينية  ن�شو�شاً 
هل لأنه يجد �شعوبة في اإقناع طلبته بمثل 
هذه التجارب، اأم لأنه يجد �شعوبة في اإيجاد 
طرق منهجية تربوية تجعل التحليل نمطياً 
وق���اب���اًل ل��الن��ط��ب��اق ع��ل��ى ن�����ش��و���ض اأخ����رى 
مماثلة؟ ال�شبب الثاني في راأينا هو الأرجح. 
ال�شائدة  التحليل  مناهج  ب��اأن  يفيد  اأن��ه  كما 
لدى الغالبية ما زالت م�شابة بفقر التحليل 
وتتطّلب و�شفات خا�شة كي ت�شتعيد توازنها 

وتطعم اإح�شا�شها بال�شعر.
ق��د ي��ك��ون ل���دى ال�����ش��ع��راء ال��ج��دد ال��ح��ّق في 
اع��ت��ب��ار م��ا ي��ج��ري ف��ي ال��ج��ام��ع��ات م��ن نقد 
فكرية  ب��الدة  مجّرد  ومحا�شرات  ودرا���ش��ات 

ال�شعر  اأتى عليها  وميكانيكا �شدئة وتعاليم 
اأما ما ي�شتحق  وخّلفها مترّب�شة بتالبيبها. 
تلك  فهو  العربية،  الجامعات  ف��ي  الن��ت��ب��اه 
الوم�شات المتفّرقة. فهي وحدها من يعطي 
التجارب  اإل��ى  ب��اأن ثمة من ين�شت  النطباع 
محّبة  اإ�شاعة  على  ويعمل  ال�شتينية  بعد  ما 

الإن�شات اإليها.
ال�شعر منذ  اأمجد ريان الذي يكتب  ال�شاعر 
ثالثين �شنة، لم ُيدرَّ�ض �شعره اإلى اليوم في 
بال�شخرية  ذل��ك  على  ُيعلِّق  عربية،  جامعة 
"يا راجل،  المعهودة في العامية الم�شرية: 
كليات الآداب في جامعاتنا الم�شرية ل تكاد 
تعرف �شاعراً بعد �شالح عبد ال�شبور واأمل 
دنقل. فكيف باهلل عليك تريد منها اأن ت�شل 
اإلى الحداثة وما بعدها. اإنما في ما يخ�ض 
عدد  فثمة  الأكاديمية  وال��درا���ش��ات  البحوث 
اأنجزت  والدكتوراه  الماج�شتير  درا�شات  من 
ال�����ش��ب��ع��ي��ن��ي��ات وح����ول تجربتي  ���ش��ع��ر  ح����ول 
ت���ح���دي���داً. ل��ك��ن ه����ذا ل���م ُي���ت���ح ف��ر���ش��ة لأن 
المناهج  ال�شبعينيات  �شعراء  تجربة  تخترق 
دائماً  تريد  لأنها  الجامعات.  في  التعليمية 
وال�شتقرار  الأم�������ان  م���ك���ان  ف���ي  ت���ك���ون  اأن 
تجربة  يتناق�ض مع طبيعة  وذلك  الفكري. 

جيلنا ال�شعرية".
وفي هذا ال�شياق يقول ال�شاعر حلمي �شالم: 
نكتب وح�شب.  �شيئاً. نحن  ننتطر  "نحن ل 
ن��ق��وم ب��ع��م��ل��ن��ا، وي��ن��ب��غ��ي ع��ل��ى الآخ���ري���ن اأن 
يقوموا بعملهم. نحن نكتب وُنر�شي اأنف�شنا 
واأ�شواقنا الحلمية والجمالية والفكرية بغ�ّض 
النظر عن اأي �شيء. مع ذلك فربما يكون ما 
اإلى �شعف �شعرنا، لي�شت  ر�شدته اأنت عائداً 
اإل���ى عدم  ع��ائ��داً  اأو  ذل��ك م�شكلة،  ف��ي  ل���دّي 
العربي،  العربي  الثقافي  التوا�شل  �شيولة 
اأو  النثري،  ال�شعر  من  موقف  اإل��ى  عائداً  اأو 
فمنذ  العربية.  الجامعات  تخّلف  اإلى  عائداً 
متى كانت الجامعات العربية معياراً ودلياًل 
تدّر�ض  لم  التي  الجامعات  تلك  �شيء.  على 
ابن الروندي اأو الحاّلج، وطردت طه ح�شين 
ون�شر حامد اأبو زيد وق�ض على ذلك. اأريد اأن 
اأقول اإن تقرير اأو عدم تقرير ن�شو�ض اأدبية 
الثانوية  العربية  التعليمية  مناهجنا  ف��ي 
وال��ج��ام��ع��ي��ة ل��ي�����ض دل��ي��اًل ع��ل��ى ���ش��يء. ومع 
في  دقيقة  غير  مالحظتك  اأن  ف��اأظ��ن  ذل��ك 
الأقل.  على  الم�شرية  الجامعات  يخ�ّض  ما 
كثيرة  درا���ش��ات  ثمة  الأخ��ي��رة  ال�شنوات  ففي 
للماج�شتير والدكتوراه عن �شعر ال�شبعينيات 
اأن ثمة بع�ض  في الجامعات الم�شرية. كما 
الن�شو�ض المقّررة في مناهج كليات الآداب. 
ثمة موقفاً  اأن  هنا، هي  الجوهرية  والفكرة 
الأدب  م��ن  العربية  الجامعات  ف��ي  �شيا�شياً 
لال�شتبداد  وال��خ��اد���ض  والمعار�ض  الجديد 
التابوهات. وربما  و�شائر  الجمعية  والعقلية 
ال�شعراء والمبدعين  ا�شتثناءات لبع�ض  ثمة 

الكبار الذين ل�شنا منهم".
�شالم ل  اإليها حلمي  لّمح  التي  ال�شتثناءات 
ُتبطل القاعدة التي تظل را�شخة ب�شبب جملة 
م��ن ال��ع��وام��ل ذك��ره��ا ه��و نف�شه ف��ي معر�ض 
النقدي  التلكوؤ  ه��ذا  ولعل  ال�شوؤال.  عن  رده 
الجامعي تجاه التجارب الجديدة هو ما دفع 
اإلى الكتابة عنها كتابات متراوحة  مبدعيها 
والتب�شيري  والن��ط��ب��اع��ي  الأك��ادي��م��ي  ب��ي��ن 
ع��ل��ى ح���ّد م���ا ق���ام ب���ه ح��ل��م��ي ���ش��ال��م وح�شن 
���ش��الم واأم��ج��د ري���ان وفاطمة  طلب ورف��ع��ت 
قنديل ووليد منير وغيرهم. واإذا كان �شعر 
اإ�شافات لم  اأتى به من  ال�شبعينيات رغم ما 
فماذا  الجامعة،  م��دّرج��ات  م��ن  ن�شيبه  ينل 
يبقى ل�شعر الثمانينيات ول�شعر الت�شعينيات 

وما بعدهما؟
تبّرماً  يقّلون  ل  الأخ��ي��رة  ال��ت��ج��ارب  �شعراء 

بل  الجامعيين،  ال��ن��ّق��اد  م��ن  �شابقيهم  ع��ن 
ف��ي ما  اأث����راً  اأو  ل��ه��م دوراً  ي���رون  ي��ك��ادون  ل 
كتبوه بالرغم من اأن عدداً منهم قّدم خارج 
اأو  قّيمة من�شورة في كتب  درا�شات  الجامعة 

في مجالت.
ال�شاعر كريم عبد ال�شالم يجيب عن �شوؤالنا 
ل��ه ع��ن م��وق��ع ق�����ش��ي��دة ال��ن��ث��ر ل���دى النّقاد 
ي�شكنون  الجامعيون  "النقاد  الجامعيين: 
داخل مرّبع اأ�شبح مقّد�شاً هو علمية النقد. 
لل�شعراء  م��ف��ه��وم��ي��ن  غ��ي��ر  ب��ال��ت��ال��ي  ف���غ���دوا 
الناقد في  اأن على  اأعتقد  اأنف�شهم.  والكّتاب 
عمله التنظير والتطبيق ليقّدم نقداً اإبداعياً 
موازياً للن�شو�ض ُيعين الكاتب وال�شاعر كما 
يعين جمهور المتلّقين على اإدراك منطلقات 

الن�شو�ض الإبداعية واآفاقها".
الناقد بعمل  اأن يقوم  بعد  م��اذا يحدث  لكن 
يتخّلى عن  اأن عمله  ه��و  ي��ح��دث  م��ا  ك��ه��ذا؟ 
تعّمدها  اإذا  اأم����ا  ب��ال�����ش��رورة.  الأك��ادي��م��ي��ة 
وق�شد اإليها، ف�شياأتي عمله �شرباً من قولبة 
بالتحديد  وه��ذا  الأ�شكال،  وتنميط  النماذج 
الجديدة.  ال��ت��ج��ارب  ���ش��ع��راء  م��ن��ه  ينفر  م��ا 
بنيران  الجامعي يجد نف�شه محاطاً  الناقد 
م���ت���ع���ّددة. ل��ه��ي��ب��ه��ا ي���اأت���ي م���ن ال�����ش��ع��راء اإذا 
اإذا جافى  الموؤ�ش�شة  اإبداعيتهم، ومن  جافى 
لهم  ي��ق��ّدم  ل��م  اإذا  وم���ن طلبته  م��ع��اي��ي��ره��ا، 
اآليات وا�شحة في التطبيق، ثم ياأتيه اأخيراً 

من نف�شه اإذا اعتزل ال�شعر وال�شعراء.
ي��ق��ول ال�����ش��اع��ر ع��ب��د ال��م��ن��ع��م رم�����ش��ان عن 
اإذا  النّقاد  من  موقفه  وعن  القوالب  م�شاألة 
اإقامته  يجعلون  ح��ي��ن  ي��زع��ج��ون��ه  ك��ان��وا  م��ا 
ال�شعرية في ق�شيدة النثر تحديداً: "اأعتقد 
نظّن  للروؤية. فنحن  اآل��ة  القالب مح�ض  اأن 
اأحياناً اأن �شكاًل قد ا�شُتنفد من دون اأن ننكر 
زمنّية الأدب. اإن الأ�شكال ل تموت ول تفنى 
ول تخلق من عدم. فال�شكل قد يعيد ظهوره 
ث��ان��ي��ة. ولأن���ن���ا ب�شر م���ح���دودون نفرح  م���ّرة 
جديد.  �شكل  لنا  يتيحها  ال��ت��ي  ب��الإم��ك��ان��ات 
ال�شاذج  فنقّلد  يم�شخنا  قد  القديم  فال�شكل 
فيه. ق�شيدة النثر لي�شت ق�شيدتي الفارقة. 
اآل��ة روؤي��ة تتخلل  اإنها  لي�شت ع��اراً ول مبداأ. 
���ش��ع��ري م��ث��ل ق�����ش��ي��دة ال��ت��ف��ع��ي��ل��ة. اأن����ا اأحب 
�شوت اللغة واأخ�شى عليه من ال�شياع، اأحّبه 
بطريقة  ل  �شائعاً  �شغيراً  كائناً  بطريقتي 
الرمزيين. اأحب دائماً اأن اأوؤكد لنف�شي اأثناء 
عملي عدم �شّحة الفرو�ض ال�شابقة. ولذلك 
�شمَتين  م��ع  يتاآلف  الآن  ال�شعر  اأن  اأن��ك��ر  ل 
غالبَتين، الأولى هي الحفاوة بالنبرة الخافتة 
مراآة،  ف��ي  نف�شه  اإل���ى  يتحّدث  ال�شاعر  ك���اأن 
ف��ي ركن  اآخ��ر  اإل��ى �شخ�ض  ك��اأن��ه يتحّدث  اأو 
الأ�شمى  الكائن  �شورة  اأن  والثانية  معزول. 
لذلك  مطابقة  اأ�شبحت  ال�شاعر  ه��ذا  ل��دى 
ال�شخ�ض الذي  يدافع باإخال�ض �شّد �شياعه 
���ش��م��ت��ان غ��ال��ب��ت��ان ت�شلحان  ف��ي الآخ���ري���ن. 
جميلين". و����ش���ع���راء  ل��ق�����ش��ائ��د  ك��ع��ن��واَن��ي��ن 
ُيلقي  الجديد،  ال�شعر  ب�شاطة  وبكل  ه��ك��ذا، 
الزهور  ناثراً  التهلكة،  في  بالنّقاد  رم�شان 
الخافتة  بالنبرة  فالحفاوة  ال�شعراء.  على 
ال�شعراء؛  ب��ن��ظ��ري��ات  ل��دي��ه  ل��ه��ا  ع��الق��ة  ل 
اأم����ا ال��ن��اق��د فلي�ض  ال��م��ه��م��و���ض وال��ج��ه��ي��ر. 
ركن  ف��ي  القابع  ال�شاعر  ذل��ك  ه��و  بالتاأكيد 
يكون  ربما ل  ال�شاعر.  اإليه  يتحّدث  معزول 
الناقد �شخ�شاً جمياًل حتى لو كان هو المراآة 
ذلك  نف�شه.  اإلى  ال�شاعر  فيها  يتحّدث  التي 
اأن ال�شاعر الحقيقي الذي ي�شعى اإلى التمّيز 
ي�شع نف�شه �شّد الآخرين، اأما الناقد العام، 
م�شبقة،  بخطط  ال�شاعر  د  يتر�شّ ال��ذي  اأي 
اإذاب��ة ال�شاعر في غيره،  فيعمل جاهداً على 
كي ُير�شي نف�شه باأنه يملك عبقرية اكت�شاف 

الت�شابه والتماثل.

ر�سيد يحياوي

المعا�شر  ال�����ش��ع��ر  ف���ي  ال��غ��م��و���ض 
الروؤى  لتف�شيرها  ت��ع��ّددت  حكاية 
والمواقف التي �شرفت مجهودات 
تف�شير  ع���ن  ال���ب���ح���ث  ف���ي  ك���ب���ي���رة 
المثال  ���ش��ب��ي��ل  )ع���ل���ى  ال��غ��م��و���ض  ل��ح��ك��اي��ة 
العوامل  ال���ح���داث���ة:  ���ش��ع��ر  ف���ي  "الإبهام 
الرحمان  التاأويل" لعبد  واآليات  والمظاهر 
محمد القعود، �شل�شلة عالم المعرفة، مار�ض 
2002(. والناظر في كّل تف�شير اأو تحليل من 
تبدو  ح��دة،  على  والتحاليل  التفا�شير  هذه 
فيها  النظر  لكن  متباينة.  الظاهر،  في  له، 
اأنها مت�شابهة، بل  نظرة تاأليفّية يك�شف عن 
ذلك  ومرّد  لحُقها.  �شابَقها  ين�شخ  متماثلة 
نف�شها،  الت�شريحّية  الخلفّية  عن  �شدورها 
وتفتيت  العربية  الثقافة  ج�شد  ت�شريح  اأي 
اإن��اء محكم  كّل منها في  اأع�شائه، ثم و�شع 
ب��اردة مظلمة ت�شمن عزله  الإغ��الق بغرفة 
ت�شرع في  ذل��ك  وب��ع��د  الأع�����ش��اء.  بقّية  ع��ن 
ِح��ْم��لَ��ه وث���راءه وعزوته.  ق��راءت��ه، وق��د فقد 
ال�شعر  لمنجز  الت�شريحّية  ال���ق���راءة  ه���ذه 
العربي المعا�شر هي التي اأغلقت �شّر الك�شف 
اأمام ممار�شيها: غمو�شه. عن هوّية ال�شعر 
الم�شهد  ال�شعر عن  ُع��زل  ال��ق��راءة،  في هذه 
ن�شاأ  الذي  وال�شيا�شي  والجتماعي  الثقافي 
اأنها  والطريف  فيه.  فاعاًل  به  منفعاًل  فيه 
ت��ّدع��ي ال��ع��ل��م��وّي��ة وال��ح��ي��اد، وت��ط��م��ئ��ن اإلى 
دعواها. لكنها حين ت�شتكين اإلى الطمئنان 
ن  يكون ال�شعر قد غ�شب فحزم اأمره وح�شّ
لنف�شه،  المراتيج  و�شنع  اأمامها  الح�شون 
لأنه ل ي�شتطيع الإقامة في اأر�ض الطمئنان 

وهو المجبول على الحيرة والقلق.
اأدواتها  اإلى  المطمئّنة  الت�شريحّية  القراءة 
لم  اجتمعتا!(  )كيف  والبالغّية  البنيوّية 
تدرك جبّلة ال�شعر. واإن فعلت فاإنها ل ترى 
لأنها تنظر اإلى اأعلى اأو تتعامى خوفاً منه. 
اأنه خطاب فّني موّجه نحو  وهي ت�شّر على 
مفتر�ض.  متلقٍّ  ف��ي  جمالية  ح��اج��ة  تلبية 
بالقّوة  ال�شتجابة  فعليه  كذلك  وباعتباره 
�شلفاً  ن��ت��ائ��ج��ه��ا  ال��م��ع��ّدة  اأط��روح��ات��ه��ا  اإل����ى 
اإلى  تعمد  ول��ذل��ك  ال��ع��رب.  ال�شا�شة  كقمم 
الفل�شفة  ال�����ش��ّري��ة م��ع  ال�����ش��ع��ر  ق��ط��ع ح��ب��ال 
وال�����ش��ي��ا���ش��ة. وم���ن ن��ت��ائ��ج ه���ذه ال���ق���راءة ما 
�شوء؛  من  كبيَرين  �شعريَّين  حدَثين  اأ�شاب 
الأدوني�شّي.  وال��ح��دث  ال��دروي�����ش��ّي  ال��ح��دث 
)"ال�شعر  ع���رب���ي���ة  درا�����ش����ة  ح����اول����ت  ف���ق���د 
علي  ل��م��ح��م��د  الأيديولوجي"  وال�������ش���راع 
تجربة  م��ق��ارب��ة   )1996 الآداب،  دار  م��ق��ّل��د، 
ال�شعر العربي المعا�شر من منظور عالقة 
جهدها  وق�����ش��رت  ب��الأي��دي��ول��وج��ي��ا،  ال�شعر 
على ما �شّمته: ال�شعر اللبناني. وقد اأ�ّش�شت 
في  ي��ت��م��ّث��ل  غ��ري��ب  م��ن��ط��ل��ق  ع��ل��ى  تحليلها 
اعتبار اأدوني�ض ودروي�ض �شاحَبي مدر�شَتين 
ال�شعر  في  اأّثرتا  اأيديولوجيَتين  �شيا�شيَتين 
الذي ن�شاأ في الف�شاء الثقافي اللبناني الذي 
اإنتاجه.  "�شعر"، ووّجهتا  ظهرت فيه مجّلة 
"تنازعت  فيقول:  بم�شّلماته،  مقلد  ي�شّرح 
مدار�ض  ث��الث  لبنان  ف��ي  المعا�شر  ال�شعر 
�شاعراً  اأدون��ي�����ض  اأي��دي��ول��وج��ّي��ة:   - �شيا�شّية 
وم���ن���ّظ���راً ل�����ش��ع��ر ي���زع���م ا���ش��ت��ق��الل��ّي��ت��ه عن 
التاأثير،  حيث  من  عليها  وتفّوقه  ال�شيا�شة 
القدرة على قيادة ثورة حقيقّية  ومن حيث 
وعلى القيام بتغيير جذرّي، محمود دروي�ض 
�شيا�شّية.  ولق�شّية  بل  �شعرّي  لتّيار  ممّثاًل 
الغرب  مدر�شة  فهي  الثالثة  المدر�شة  اأّم��ا 
م�شدراً لمرجعّية نظرية و�شعرية في اآن"!

المق�شود  ي��و���ش��ح  اأن  دون  م��ن  ذل���ك  ي��ق��ول 
بعبارة "المدر�شة ال�شيا�شية الأيديولوجية" 
اأدوني�ض ودروي�ض  اأعلن زعامة كّل من  التي 
�شيا�شية  اأك��ادي��م��ي��ة  ه��ي  ه��ل  منها؛  ل��واح��دة 

دبلوماً  وت��م��ن��ح��ه��م  ل��ل��ط��اّلب  درو����ش���اً  ت��ق��ّدم 
م�شطلح  مفهوم  ه��و  م��ا  ث��ّم  م��ث��اًل؟  علمياً، 
على  تاأ�ّش�ض  ف��ك��ري��اً  ت��ّي��اراً  يعني  ه��ل  ك��ه��ذا؟ 
اأيديولوجيا من الأيديولوجيات ثم مّر اإلى 
�شيا�شي؟ قد  اإلى حزب  البراك�شي�ض فتحّول 
يكون ال�شاعران اأو اأحدهما مار�ض ال�شيا�شة 
ممار�شة فعلّية ب�شكل من الأ�شكال )دروي�ض 
ة(، فهل يعني ذلك اأنهما �شارا �شاحَبي  خا�شّ

اأيديولوجيَتين؟! مدر�شَتين �شيا�شيَتين 
ال�شيا�شي  التّيار  بين  مقلد  لدى  لب�ض  ثمة 
ال�شيا�شي  وال����ح����زب  ال���ف���ك���ري  وال���م���ذه���ب 
ال�شيا�شية  "المدر�شة  ي�����ش��ّم��ي��ه  م���ا  وب��ي��ن 
اإقامة  في  ة  ح�شّ لبيروت  الأيديولوجية". 
جزءاً  دروي�ض  اأم�شى  اأي�شاً  وفيها  اأدوني�ض. 
لكنهما  المنافي.  عّذبتها  التي  حياته  م��ن 
اأقاما فيها ك�شاعَرين ل كرجلَي �شيا�شة، ولم 
بالمعنى  عملي  �شيا�شي  ن�شاط  عنهما  يوؤَْثر 
التقني للعبارة، كاإن�شاء حزب �شيا�شّي مثاًل. 
التاأثير ال�شعري اأو الفكري لهما على تجربة 
ال�شعر العربي المعا�شر عموماً، ولي�ض فقط 
�شيا�شياً".  "تاأثيراً  الباحث  �شّماه  اللبناني، 
والتوّجهات الفكرية والخيارات الفنية التي 
مدر�شة  �شّماها:  منهما  ك��ّل  ���ش��وت  �شنعت 
النتيجة  ف��ك��ان��ت  اأي��دي��ول��وج��ي��ة.  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة 
تتمّكن  ول��م  البحث،  اأم���ام  ال�شعر  انغلق  اأن 
الغمو�ض  تبرير  �شبل  اإدراك  م��ن  ال��درا���ش��ة 

في ال�شعر المعا�شر.
اإنها ال�شّر كامٌن مفتاحه في اللغة.

اللغة  المعا�شر  ال��ع��رب��ّي  النقد  ر  �شغَّ لقد 
موّزعة  ب��الغ��ّي��ة  اأ�شاليب  م��ج��ّرد  واعتبرها 
على جدوَلي الختيار والتوزيع في البنيَتين 
مقتطعة  اأ����ش���الء  وال��ع��م��ي��ق��ة.  ال�����ش��ط��ح��ي��ة 
نقدّي  خطاب  لإنتاج  تكفي  وهناك  هنا  من 
ح��داث��ّي ق���ادر ع��ل��ى م��واك��ب��ة ح��داث��ة ال�شعر 
وتمّثلها. هذه اأوهام النقد العربي المعا�شر، 

وهو يراها اأحالماً واآماًل.
خيار  هو  ول  لل�شعر،  �شفة  الغمو�ض  لي�ض 
ولي�ض  ال�شاعر  )ال�شاعر  ال�شاعر  م��ن  فنّي 
ونّفذه  اللغة  اّتخذته  ق��رار  هو  اإنما  غيره(، 
الكالم  ف��ه��ذا  اأح��ج��ي��ة.  لي�شت  ه��ذه  ال�شعر. 
و�شف مو�شوعّي لما حدث، لأن اللغة لي�شت 
كائناً حّياً مائتاً، بل هي كائن حّي ل يموت. 
ماذا اأ�شّميها؟ كائناً خالداً؟ كائناً اأزلياً؟ كائناً 
اأخ�شى من حبائل  اأ�شطورياً؟  كائنا  معّمراً؟ 
ت�شميتها  �شاأتجّنب  ول��ذل��ك  الميتافيزيقا. 
مكتفياً بو�شفها بعملها. هي تمار�ض عملَين 
اأّما  الرقابة.  ودور  الأمومة  دور  وجوديَّين؛ 
الإن�شان  الكائن  ينتجه  م��ا  فلكّل  اأمومتها 
رقابتها  واأّم����ا  ا�شتثناء.  دون  خ��ط��اب��ات  م��ن 
الإن�شانّية  الخطابات  اأبنائها  اإل��ى  فموّجهة 
الفل�شفي  والخطاب  وال��رم��زّي��ة.  العالمّية 
اأبناء اللغة. ومن مراقبتها له لحظْت  اأحد 
اأنه قد �شُعف عن اأداء دوره في طرح ال�شوؤال. 
والثور"  الأ�شد  "باب  في  الأ�شد  ك��اأّم  واللغة 
ال�شعف  ت��ر���ش��ى  ل  ودمنة"،  "كليلة  م���ن 
لبنها. وهي كال�شمير ت�شتيقظ حين تكون 
يقظتها لزمة لفّك ال�شفرات الملغزة. وهي 
يعني هالكها. ولذلك  ابنها  اأن هالك  تعلم 
ل تدعه يهلك. لكن اللغة تختلف قلياًل عن 
اأجل  م��ن  بالرعّية  ت�شّحي  ال��ت��ي  الأ���ش��د  اأّم 
الخطاأ،  عن  منّزهاً  ال�شلطان  على  الحفاظ 
اإلى المحاكمة والحكم. فقد �شعت  بالتالي، 
اأحد  الفل�شفي،  الخطاب  �شعف  ت��دارك  اإل��ى 
فيهم،  ول  لهم  لي�ض  بما  الحالمين  اأبنائها 
لت�شّد نق�شاً فيها. فكان ال�شعر. لقد انتخبت 
ومحّل  محّله  محلَّين؛  لي�شغل  ال�شعَر  اللغُة 
الفل�شفة. فال يمكن اأن يبقى محّل الخطاب 
الفل�شفّي اأو محّل اأي خطاب اآخر �شاغراً، اإذ 
اللغة بناء يتداعى لل�شغور ويجُمل وي�شتمّر 

اأطاع  فقد  ب��اّر  اب��ن  ال�شعر  ولأن  بالمتالء. 
الدوَرين  اأداء  بمهّمة  وا�شطلع  اللغة.  اأّم��ه 

و�شغل المحلَّين.
اإّن ِبّر ال�شعر باللغة، وقبوَله �شغل المحلَّين؛ 
اأّن  التي منها  الإكراهات  من  يكن خالياً  لم 
الخطاب  م��ح��ّل  �شغل  ف��ي  ينجح  ل��ن  ال�شعر 
الفل�شفي في اللغة اإل متى تمّكن من امتالك 
قوانينه واأدواته. وقانون الخطاب الفل�شفي 
الرئي�شي هو التجريد، واأداته الرئي�شية هي 
والر�شم  المجاز  اإل��ى  اأ�شفنا  ف��اإذا  ال�����ش��وؤال. 
اأنف�شنا  وجدنا  وال�شوؤاَل  التجريَد  بالكلمات 

ماأخوذين ب�شحر حكاية الغمو�ض وفتنتها.
الفل�شفي؛  الخطاب  ن�شاأل عن وهن  اأن  بقي 
نتيجة  اأم  ل���غ���وّي  ع���ق���وق  ن��ت��ي��ج��ة  ه���و  ه���ل 

ال�شقوط �شحّية الغواية؟
الفل�شفّي  الخطاب  باأن  العتراف  بّد من  ل 
كان �شحّية اإغراء طويل منذ بداية ح�شارة 
ين�شاأ  لم  خطاب  اأنه  حّظه  فل�شوء  المدينة. 
الخطاب  ���ش��اأن  ه��و  كما  المدينة  ن�شاأة  قبل 
الأ�شطورّي وال�شعرّي والدينّي، مثاًل. وَقَدر 
م�شتهَدفاً  خطاباً  جعله  المدينة  في  ن�شاأته 
دائماً،  عليه  يتحالفان  خطاَبين  قبل  م��ن 
يعودان  الغواية  اإ�شقاطه في  اأو  اإبادته  وبعد 
اإل����ى ع��دائ��ه��م��ا الأزل������ّي م���ن ج���دي���د؛ اأعني 
ال�شلطة  ال�شيا�شية وخطاب  ال�شلطة  خطاب 
الدينية. والتاريخ حافل بال�شواهد على ذلك 

منذ �شقراط وغاليلو والحاّلج وغيرهم.
فما يحدث اليوم، هو ما حدث اأم�ض ودائماً: 
مطرود،  محا�شر  اإّم���ا  الفل�شفّي  ال��خ��ط��اب 
ك��ان حدث  واإن  الغواية.  ف��ّخ  واإّم���ا واق��ع في 
اأ�شداء قد ل يحتاج  الطرد حدثاً مدوّياً له 
الغواية  في  ال�شقوط  ف��اإّن  به،  التذكير  اإل��ى 
ح����دث ف���ي غ���اي���ة ال���خ���ف���اء وال��ت�����ش��ّت��ر، وهو 

ي�شتحّق عناء الحديث عنه.
خطاب  غ��واي��ة  ف��ي  الفل�شفّي  الخطاب  وق��ع 
حاجتها  تخفي  ل  التي  ال�شيا�شّية  ال�شلطة 
احت�شارها  ت��وؤّج��ل  ب��ه  م��ا  يمنحها  ك��ي  اإل��ي��ه 
عر�ض  ولذلك  ال�شتبداد.  �شرعنة  اأم��ت��اراً؛ 
الخطاب  على  ال�شيا�شية  ال�شلطة  خ��ط��اب 
اأكون  اجعْلني  الآت��ي��ة:  ال�شفقة  الفل�شفّي 
فاأمنَحَك ربطة العنق التي تحتاجها بدلتك 
ُيقاوم.  ل  اإغ���راء  العنق  ولربطة  الجديدة. 

فجعلَه... فكان... فمنحه.
عنقه  وربطة  الفل�شفّي  الخطاب  بدلة  لكّن 
ناه من النجذاب نحو  الجديدَتين لم تح�شّ
غواية خطاب الحليف الثاني. ولذلك وجدت 
اإلى  وتدخل  حذاءها  تخلع  نف�شها  الفل�شفة 
الزاوية اأين كانت �ُشُحب البخور تعّم المكان، 
والتهليل  ل��ل��ت��ب��ّرك  ت�����اأِت  ل���م  اأن���ه���ا  م��ع��ت��ق��دة 
ف��ق��ط، ب��ل ك��ان��ت م��دف��وع��ة اإل���ى ذل���ك بفعل 
كانت  اأنها  النقدّي. غير  دوره��ا  اإلى  حنينها 
الغواية.  اأمام �شطوة  ابتليت به�شا�شة كبيرة 
اإغ������واء جديد:  ف�����ش��رع��ان م���ا ���ش��ق��ط��ت ف���ي 
البنادير.  لإي��ق��اع  وط��رب��ت  العمامة،  اإغ���واء 
الجديدة  ال��ب��دل��ة  خلع  اإل���ى  ���ش��ارع��ت  حينها 
البنادير  اأح�����د  وت��ل��ّق��ف��ت  ال���ع���ن���ق.  ورب���ط���ة 
التخّمر. وال��ن��ق��ر ح���ّد  ال����دّق  ف��ي  و���ش��رع��ت 
ال��ف��ل�����ش��ف��ة م���ن خمرتها  ا���ش��ت��ي��ق��ظ��ت  وح��ي��ن 
اعتراها اإح�شا�ض بالتطّهر من رج�ض ال�شوؤال 
والتجريد.  التفكير  عن  التوبة  ُبردة  وبنيل 
دور  ب�����اأداء  تكليفها  ت���ّم  ب��ال�����ش��ب��ط  وح��ي��ن��ه��ا 
ولخدمة  اأّوًل  نّيتها  ح�شن  لختبار  اإيمانّي 
باأداء  طولبت  وقد  ثانياً.  الجديد  ُم�شتِلبها 
اإلى  فا�شطّرت  اأناقتها.  بكامل  ال���دور  ه��ذا 
اأخرى.  م��ّرة  العنق  ورب��ط��ة  البدلة  تقّم�ض 
وتّم توفير ما يحتاجه مقامها الجديد من 
اأ���ش��ب��اغ واأدب����اغ وم��ا اإل��ي��ه��ا. م��ف��ارق��ة جديدة 
الفل�شفة  رقبة  ت��زّي��ن  العنق  ربطة  ت���راءت: 

وتلّف حباًل م�شدوداً اإلى اأعلى حولها.

م�سطفى القلعي
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تهاني فجر

عن  دافعوا  الذين  الُمحدثين  من  ُكُثر 
الع�سكر،  فهد  الثائر  النه�سوي  ال�ساعر 
دفعوا عنه "تهمة" الإلحاد، غافلين عن 
اأن احترام خيارات هذا ال�ساعر هو اأف�سل 
باإلحاده  العتراف  اأن  وعن  له،  تكريم 
اأي�ساً. التكريم  من  نوع  هو  التنويرّي 

الخمريات  اختيار  د  تتق�سّ "الغاوون" اإذ 
من  تق�سد  الع�سكر  كتبها  ال��ت��ي 
المتمّرد  ال��وج��ه  اإظ��ه��ار  ذل��ك  وراء 
وال��ذي  ال�ساعر،  كانه  ال��ذي  والجميل 
من  محوه  الزمن  ذلك  اأ�سولّيو  حاول 
متنّورو  ح��اول  بينما  الحرق،  طريق 
التزوير. طريق  من  محوه  الزمن  هذا 
م. �ش. د

المدينة  خ��ارج  اإل��ى  العر�ض،  اإل��ى  ذهبنا  بلى 
ل��ن��ك��ون ف���ي و���ش��ط الح���ت���ف���ال، ل��ن��ك��ون قرب 
والفرجة  الف�شل  قولهما  و�شماع  العرو�َشين 
على الف�شتان الأبي�ض المندلق الطرحة على 
اإلى  ال��رواق وهي  الأر���ض والعرو�ض تمّر في 
ذراع العري�ض، والطرحة طويلة، متناغمة مع 
الج�شد، عالقة في �شعر العرو�ض، ونحن في 
اإلى  اإليه واإليها،  اإليهما،  الكني�شة ننظر  فناء 
الجوقة،  من  تعلو  والألحان  والحلو  الحلوة 
والأزه��ار في الإط��ار، يجب اأن تكون. والنور 
ينبعث من ال�شمعات التي في كر�شّيها تزّين 

جوانب من الجو.
فهي  �شقفها  اإل��ى  نتطّلع  قديمة،  والكني�شة 
والعمارة  م�شقوًل،  الحجر  ليبرز  م��رّم��م��ة 
جمعاء في اأحلى حّلة، ونحن في انتظار وفي 

احتفاء بما اأمامنا.
هكذا،  اإن��ه��ا  نعم  ه��ك��ذا،  الكنائ�ض  تكون  وه��ل 
الن�شق  اإل من هذا  واح��دة  اأغلبها عريق ول 
اإلى طهارتها كما  اإلى نظافتها الأول��ى،  تعود 
ال��ب��دء، ول ���ش��رورة لأن يكون لها غطاء  في 
يطم�ض الأ�شالة وكونها ذات جذور غارقة في 
طار  وطالما  البعيدة.  ال�شنين  وفي  الزمان، 
�شوؤون  ت��وال��ت  وطالما  رحابتها  ف��ي  البخور 
الحياة، وهي تح�شن اأي حدث اأي اأبي�ض واأي 

اأ�شود.
والعرو�ض و�شلت وهي على المقعد المك�شوف 
على  الواقف  فهو  العري�ض  اأم��ا  �شّيارتها،  في 
اأن تنزل  اأو تارة على الف�شحة، يرقب  الدرج، 
��ت��ه��ا، اإل����ى اأن  ال��رف��ي��ق��ة وال���زوج���ة م���ن م��ن�����شّ
التقليد  الداخل، كما يق�شي  اإلى  رحنا نحن 

وفرو�ض ال�شالة.
اأن نرى الكني�شة  ولم نفعل غير ذلك، وغير 
بالذبيحة  يليق  وال��ذي  الم�شوق  اأ�شلوبها  في 
الألهّية. ولنا اأن نقف على �شداح المو�شيقى، 
واأن ي��ط��ّل م��وك��ب ال��ع��ر���ض ال��ق��ادم م��ن الباب 
ال��رئ��ي�����ش��ي، ون��ل��ب��ث ف���ي خ�����ش��وع وف���ي ده�شة 
�شغيرة حتى كبيرة، ويعبر الموكب من كلتا 
والنقطة  اأف��راده��م��ا،  م��ن  ب�شعة  العائلَتين، 
الأبهى هي العرو�شان، وكّلها هنيهات جليلة، 

ويتّم التحاد.
الر�شول، وهي  القدي�ض بول�ض  وكانت ر�شالة 
المراحل  كّل  في  التي  المحّبة  عن  ال�شهيرة 
تنقذنا من الجفاف وكيف اأننا نكون �شالحين 
حين تكون قائمة وموجودة. ثم كان الإنجيل 

عن اأعجوبة قانا والماء الذي تحّول خمراً. 
والعظة،  ال�����ش��الة  وان��ت��ه��ت  ال��م�����ش��اء،  وح����ّل 
وخ��رج��ن��ا اإل����ى اأف���ك���ارن���ا، اإل����ى ال�����ش��ّي��ارة التي 
اأتاحت الزيارة وهي تاأخذنا اإلى المحّلة حيث 
الكني�شة وما حولها وما هنالك من التنظيم 
المدني الذي يتجّلى بنايات وبنايات ول نكاد 
اأ�شجار  قربنا من  كان  ما  �شوى  اأخ�شر  نرى 
ل  لأننا  دائماً  وناأ�شف  معماري،  �شياج  �شمن 
نعثر على ما ينع�ض العين من طراز الكني�شة، 
اأننا في خيبة ومرارة من هذا القبيل.  وكان 
ذوق  ذي  �شخ�ض  ك��ّل  ف��ي  وال��م��رارة  والخيبة 
وذي حالة من الفن والجمال. ويا تراه ماذا 
وكيف �شلوكه وكيف ذوقه وحالته، كلما اأب�شر 
هذا الن�شداد الف�شائي بحيث تعلو الطبقات 
وتعلو جداً ويختفي المنزل الذي كان �شابقاً، 
ول  الُجنينة  وتختفي  اثنَتين،  اأو  طبقة  من 

فنحن  النمط  ه��ذا  على  ثابرنا  واإذا  ان��ف��راج. 
على  فقط،  حيطان  على  النهاية  في  �شنعثر 
ظالمّية ول ما نب�شره ليكون لنا فتنة ولوناً 

من البهجة الناعمة والأن�ض الطبيعي.
بالتقاليد،  و�شررنا  العر�ض،  اإل��ى  ذهبنا  بلى 
العادة ول يمحوها  تغلبها  تتكّرر، ل  اإذ  وهي 

طارىء من اأي نوع م�شاب اأو حدث اأو دهر.
اإنه العر�ض اللبناني، اإنه الجبل اأو ال�شاحل ل 
فرق، وهذا الجيل الفتى الذي يحيط بنا، من 
كال المو�شعين، تمالأه م�شحة من الجاذبية، 
وهو ذو تقا�شيم ومالمح طّيبة، ناتئة، وعندنا 
الأناقة  ت��ب��دو عليه  ���ش��ب��اب  ذل���ك،  م��ن ج����ّراء 
مم�شوقة،  قامة  في  يرتاح  كما  فيها،  يرتاح 
اأنثى، وهو في حياته، في  واإن  اإن كانت ذك��راً 
ما  ف��ي  غلياناً  ويغلي  ط��م��وح،  عنده  م�����ش��اره، 
ي��وؤم��ن ب��ه، وم��ا ي��ري��د اأن ي��ك��ون ل��ه ف��ي غده، 
وفي حا�شره معاً. ويهجم على الر�شالة التي 
تحّم�شه والتي هي في ال�شواد الأعظم، ويعمل 
وال��ح��رارة. وحين يحّب  الحّمى  وب��ه كل  لها 
ويهوى اإنما يدرك من يختار، ولعّلنا �شنجد 
�شعداء  و�شنكون  ال�شباب،  م��ن  واأح��ل��ى  اأح��ل��ى 
ف��ي ���ش��ّت��ى الأوق�����ات وف���ي ن��ع��ي��م م��ن الوجوه 
الو�شيمة. والو�شامة من تقليدنا ومن بيوتنا 
ل��ب��ن��ان، وال��ع��ر���ض حيث كنا ح��وى نماذج  ف��ي 
واأمثاًل. و�شنكون تالياً في طريقنا اإلى الفوز 
كان  ولو  الو�شامة  جائزة  الكبيرة،  بالجائزة 
الإط��ار حولنا دون ما ن�شتهي ملء ال�شتهاء 
اأو يحترق وتاأكله  اإذ اأن الأخ�شر يغيب ق�شراً 
النيران، وعلينا اأن ن�شرع اإليه ونغر�ض ونغر�ض 

حتى يعتدل الميزان.

عيون الجميع على اأن في ال�شعر خلاًل وعلى 
اأن في الثورة وفي المغامرة خيرات وعناقيد 
نح�شل عليها قطافاً في عّز الموا�شم وهيبة 

الأ�شرار.
وهلن الخال التي اأحّبت بيروت ورحلت اإلى 
جوار الأنقياء والأبرار، قبل اأيام، كانت التي، 
اأب��و ط��ارق، ومعه ورفاقه دائماً  ق��رب  ونحن 
ك��ان��ت تظهر  ل��ه��ا،  المناف�شة  اإل���ى ح��ّد  رب��م��ا 
�شاحكة  وه��ي  ال�شماء  ف��ي  �شحابة  مثل  لنا 
الذي  طبعها  على  وك��ان��ت  �شامتة.  وه��ي  اأو 
ال��ث��ائ��رون في  ال��ق��وم  ب��ه تختفي حين يكون 
ل��ق��اء، ف��ي حلقة واأغ��ل��ب الأح���ي���ان ف��ي بيت 
اأب��و ط��ال��ب، في  نزلة  ف��ي  بيتها  ف��ي  يو�شف، 
الزّوار  وياأتيها  تنتع�ض  التي  الحمراء  تلك 
وهم كثر. وكانت رقيقة ولها خطواتها ولها 
ام��راأة مثلها  راأي��ت  المكان. وم��ا  حّيزها من 
وكل  خفر،  وكّلها  اأن�����ض  وكّلها  ح�شور  كّلها 
ذلك النمط في اأنها زوجة، وفي اأنها رفيقة 
وفي اأنها رقيقة ل تريد اأن تزعج اأح��داً من 
القادمين اإلى بيتها. وكانت هنا ولي�شت هنا، 
ونحن في حّرية المقام، نذهب في اأي اتجاه 
ال�شحكة  ورحابة  النقا�ض  في حومة  ونحن 
والنكتة والنظرة اإلى الأ�شياء نظرة فاح�شة 
وناقدة وعلى اأهبة الحرب في �شبيل ق�شّية، 
له  ال�شوت  نرفع  اأن  ي�شتحّق  م��ا  �شبيل  ف��ي 
واأن ندافع بجّدية عن الحق وعّما يدور في 
دماغنا من ع�شيان ومن وجوب الوقوف اإلى 

جانب هذا دون ذاك.
ك���ون���ه���ا رقيقة  اإل������ى  ت���ام���ر ج������وزف  وه���ل���ن 
وح���ري�������ش���ة ع���ل���ى ح���رك���ة ال�������ش���ع���راء، كانت 
الجواب  في  البراعة  تنق�شها  ول  �شحوكة 
بما يحلو  اأمامها  القائم  ترّد على  اأنها  وفي 
النكات  ببع�ض  يو�شف  ت��زك��زك  وك��ان��ت  لها. 
وب��ع�����ض الإ����ش���ارات، م��ن م�شتوى ف��ّن��ي، من 
بما  التي نحن فيها ونبتدىء منها  النقطة 
يح�شن اأن نبتدىء منه. وكانت امراأة وفنانة 
وناقدة لكنني حتى هذه الآونة لم اأكن اأدري 
اأين هي كلما اجتمعنا، واأين تكون، ولو اأنها 
التي انكّبت على مجلة "�شعر" وو�شعت لها 
ت�شميم الغالف ذي ال�شكل المتقّدم والذي 
ل ي�����ش��ع��ف ع��ن��د ال��ت��ط��ل��ع اإل���ي���ه م���ن زاوي����ة 

الجمالية وال�شنع الجميل.
الفولك�شافاغن،  ه��ي  يو�شف  ���ش��ّي��ارة  وك��ان��ت 
ي�شوق هذه  وه��و  اإل���ى جانبه  اأج��ل�����ض  وك��ن��ت 
وحيث  ال�شعب،  ���ش��ي��ارة  ال�شغيرة،  ال�����ش��ّي��ارة 
كّنا فيها غالباً ونروح ن�شعد ونهبط وندخل 
اأج���ل ط���ارق وجواد  ف��ي غ��اب��ة ال�شنوبر م��ن 
وذات  وهلن.  يو�شف  ول��دا  وهما  الك�شافين، 
اإذا  واأن��ا قرب يو�شف وهلن في الخلف  م��ّرة 
بها، في اأوج حما�شتها ت�شاحك الزوج وتتدلل 
وعلى  �شبره  على  ويو�شف  النكات،  وتر�شل 
الرفاق،  مع  اأم��ره  كان  مثلما  التحّمل  مبداأ 
مع الجميع. وهلن اأي�شاً كنت اأراها في �شاعة 
المطبعة،  نعود من  واأنا  يو�شف  اإذ  الظهيرة 

ون��ك��م��ل ال��ع��م��ل ح��ي��ث ك��الن��ا ن��ق��وم ب��ه وهلن 
اأن  �شوى  علينا  وما  هنا،  والغداء  في �شمت 
نتغّدى وما على هلن �شوى اأن تكون كما هي 
من الوجود والخّفة، ول يخفى ظّلها تماماً 
بل تكون حيث تكون، ولها عالمها وخطوطها 
التي تر�شمها وتمّدها برهافة ور�شاقة على 
الورق، وعلى اللوحة التي كانت لها وعكفت 
اأ�شول ومن  ابتكرت من  عليها، وابتكرت ما 
التي  الفنانة  تبقى  كما  ل��ه��ا.  تبقى  معالم 
ال��ل��وح��ة واأي���ن ت�شع طابعها  ت���درك م��ا ه��ي 
عليها، واأين يجوز الخلق العميق والتجريد 

اأي�شاً و�شائر اللقطات والوم�شات.
"غاليري  ان��ب��ع��اث  ف��ي  ���ش��ارك��ت  ال��خ��ال  هلن 
اأن��ه��ا حافظت  اإل  ه��ن��ا.  ك��ان  وي��و���ش��ف  وان"، 
على ن�شقها، هي هنا ولي�شت هنا، واإذ رحلت 
من  اللبناني  ال��ف��ن  م��ن  حقبة  معها  رح��ل��ت 
الك�شف عن الذات الدافئة، حقبة من الدفء 
وكالهما  اللطيفة،  الذكريات  من  ال�شليم، 
واأعطيا  ب��ي��روت،  ج��و  ف��ي  لمعا  ويو�شف  ه��ي 
اإمارتها األواناً من الحب وال�شغف، وفي ثرى 
هذه العا�شمة المجيدة ترقد هي )1923 - 
ثرى  ف��ي  رق��د  اأن  �شبق  يو�شف  كما   ،)2009
فيها  ون��زل  اختارها  التي  ه��ذه  غ��زي��ر،  بلدة 
اللقاءات  م��ن  بيتاً  الثانية  لعائلته  م��ع��ّم��راً 
ن�شائم  ال��وط��ن  يعطي  زال  م��ا  وال���ح���وارات 
وتطّلعات واإيحاءات ول تنازلت عن الجودة 

والقواعد اأبداً.

بري�شة: اأ�شامة بعلبكي.
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بنت النخيل
بيا�شها ال��ن��خ��ي��ل  ب��ن��ت  ع��ل��ى  ع���اب���وا 
وم������ذاق������ه������ا، ف������ل������ووا ب���ج���ي���د ن����ف����اِر
وت�������ش���ّب���ب���وا ب���ع�������ش���ي���ر ك������رم اأ����ش���ف���ٍر
ق������د �����ش����ّب����ه����وه ت����ب����ّج����ح����اً ب���ن�������ش���اِر
م���لء جوانحي وال��غ��ي��ظ  ف��اأج��ب��ت��ه��م، 
ب����ع����داً ل���ك���م م����ن ������ش�����اردي الأف�����ك�����اِر
ل��و ل��م ت��ك��ن ت����دري ال��ن��خ��ي��ل ب��م��ا بها
م������ن رائ����������ع الآي��������������ات والأ����������ش���������راِر
نتاجها ب��ط��ي��ب  ت�����دري  ت��ك��ن  ل���م  ل���و 
ل����م ت����ْع����ُل ���ش��ام��خ��ة ع���ل���ى الأ����ش���ج���اِر
لها ح��ن��ا  ك��ي��ف  ل���ل���ك���ْرم  ت�����روا  ل���م  اأَو 
وج����ث����ا م�����ن الإج����������الل والإك�������ب�������اِر؟
بيا�شها ال��ك��وؤو���ض  ف��ي  ع��ي��ب��اً  ك���ان  اإن 
اأق�������م�������اِر ب�������ال  ي����ح����ل����و  ف����ال����ل����ي����ل ل 
مذاقها ب���ال���ل�������ش���ان  ُم���������راًّ  ك������ان  اأْو 
ُم�������رار ب���غ���ي���ر  ُي�������ش���ف���ى  ف�������ال�������داُء ل 
ه���ي���م���وا ب���اأ����ش���ف���رك���م ف����اأن����ت����م اأه���ل���ه
وح��������ذار م����ن ت���دن���ي�������ض ت���ل���ك ح����ذار
����داً ت���ل���ك ال����ت����ي ل�����و ب����اي����َت����ْت ُم����ت����زهِّ
ل��ن�����ش��ى ال���ِج���ن���اَن ول���م ي���َخ���ْف م���ن ناِر
عنده ف���ت���ل���ق���ى  ُم����ع����اق����ُره����ا  ي�������ش���خ���و 
�����ش����ّي����ان َق����������ْدر ال���ف���ل�������ض وال����دي����ن����ار
بغيًة اأدن�������ى  ال�����ش��م�����ض  ه������اَم  وُت����ري����ه 
وال�����ل�����ي�����ث ف������ي اأج������م������ات������ه ك����ال����ف����اِر
الُمنى ����ش���دو  ع���ل���ى  لأ����ش���رُب���ه���ا  اإن������ي 
وال������دي������ُك ي���ت���ل���و ������ش�����ورَة الأ�����ش����ح����ار
بخاطري ال��ذك��ري��ات  ط��ي��وف  وع��ل��ى 
وع����ل����ى ������ش�����داح ال�����ع�����ود وال����ق����ي����ث����اِر
ُي�شاِجلوني كالنجوم  �شحاٌب  حولي 
ب������ال������غ������ن������اء ورائ�����������������ع الأ���������ش��������ع��������اِر
ب�ّشامة ث���غ���وره���م  ال�����وج�����وه  ب���ي�������ُض 
���وا ع���ل���ى الإخ�����ال������ض والإي�����ث�����اِر ���بُّ ����شَ
ِط��ب��اع��اً، ل، ولْم اأَف���َرَدُه���م  ��ْك��ر  ال�����شُّ ل 
َي�������خ�������رْج ب����ه����م ب�����غ�����راب�����ة الأط�������������واِر
����ْك����ٌر ب����ظ����رف ي���ن���ت���ه���ي ب����ه����ُم اإل�����ى �����شُ
ا�شتهتاِر اإل�������ى  ل  ال����دع����اب����ة  ُم����ْل����ح 
�شجّية ع���ل���ي���ه  ����ك����ه����م  َت����َه����تُّ َت�����ْل�����ق�����ى 
ل�������م ت����ب����ت����ذل����ه����م ل����ل����خ����ن����ا وال������ع������ار
ن�شوٌة ال���ُم���دام���ِة  م���ن  ال���ك���رام  َوَط������ُر 
ت�������ش���م���و ب���ه���م ع�����ن ع����ال����م الأك�����������داِر
ع�����ن ع����ال����م م�����ا ف���ي���ه غ���ي���ر م���ن���اف���ٍق
خ�������ّت�������اِر خ���������������ادٍع  اأو  ك���������������اذٍب  اأو 

وعرائ�س الإلهام دمع الغيد
جيدي دْع  مب�شمي،   - فديُتك   - قبِّْل 
العيِد ي������وم  ����ش���ب���اح  ال���ل���ق���اء  واإل��������ى 
بالغوا اأه����ل����ي،  وي����ح  واأه����ل����ي،  ل  ل����ْم 
ب�����ال�����ل�����وم وال����ت����ع����ن����ي����ف وال����ت����ه����دي����ِد
اأق�شموا ه����ْم  دارن������ا،  م���ن  ت��ق��ت��رب  ل 
وريدي حبل  ج��ئ��َت،  اإْن  يقطعوا،  اأن 
�شكوكهم اأث�����ار  ه���ل  ���ش��ع��ري  ل��ي��ت  ي���ا 
ح���ول���ي، ق��ي��ام��ي ب���ال���دج���ى وُق���ع���ودي
وت������اأّف������ف������ي، وت����ل����ّه����ف����ي، وت����ب����ّرم����ي
ب������ه������ُم، وه���������ذا دْي��������������َدُن ال������م������ْف������وؤوِد
ي�����ا ل���ل���ح���م���اق���ة وال�����رع�����ون�����ة ف����ّرق����وا
ب���ي���ن���ي وب�����ي�����ن ال������وام������ق ال���م���ْع���م���ود
ي�������ا ل����ل����ت����ع����ا�����ش����ة، م�������ن ي���وا����ش���ي���ن���ي
ال�شوِد ال�����ِف�����راق  ب�����اأّي�����ام  ��ل��ي��ن��ي  وُي�����شْ
اأك��ث��ي��رَة ال�����ش��ك��وى، ح��ن��ان��ْي��ك، اه���داأي
وت������رّف������ق������ي ب����ال���������ش����اع����ر ال���م���ن���ك���ود
���ف���ر، واأه�����ُل�����ك ُن������ّوٌم ال�����ش��ب��ح ل����م ُي�������شْ

وعودي ال��م��دام  نح�شو  م��ع��ي  ق��وم��ي 
ف�������ت�������رّددت، وت���م���ل���م���ل���ْت، وت����ن����ّه����دْت
جيدي ����ش���اع���داه���ا  وط�������ّوق  وب�����ك�����ْت، 
ق�شيدًة ال��دم��وع  وح��ي  م��ن  فنظمُت 
وع�����رائ�����������ض الإل�������ه�������ام دم�������ع ال���غ���ي���ِد
لها اإج��������الًل وت���ع���ظ���ي���م���اً  و�����ش����ج����ْدُت 
وا���ش��ت��ع��ب��رْت روح����ي، وط���ال �شجودي
واغرورقْت وا���ش��ت�����ش��ل��م��ْت،  ف��ت��اأّوه��ْت، 
���دي و����ش���م���ودي ع���ي���ن���اي رغ�����م ت���ج���لُّ
ل، قلُت:  ال�شويطئ،  اإلى  هلّم  قالت: 
ف�����ه�����ن�����اك ك����������ّل م�����ف�����ّن�����د وح�����������ش�����وِد
وه��ن��ا الأم����ان، وه��ا هنا م��ا �شئِت من
العنقوِد اب����ن����ة  اأو  ال���ن���خ���ي���ل  ب���ن���ت 
ثغرها م���ن  وح�����ش��ْوُت��ه��ا  ف�����ش��ق��ْي��ُت��ه��ا، 
ي����ا م����ن ح�����ش��اه��ا م����ن ث���غ���ور ال����ُخ����وِد
تثير ال�����ع�����راق  خ���م���ر  م�����ن  ب���ي�������ش���اء 
بالرعديِد والإق����������دام  ال����ع����زم  روح 
معبودتي خ���ذي  ل��ه��ا:  اأق�����ول  اأْن  م���ا 
م���ع���ب���ودي ي�����ا  ه��������اِت  وق������ال������ت:  اإّل 
�شفوها ت��ع��ّك��ر  ل  ا���ْش��ق��ن��ي��ه��ا،  ه�����اِت 
ت�����ب�����ري�����ِد ول  م�������������زٍج  ب��������ال  دع�������ه�������ا 
اإل�����ى دن���ي���ا المنى ب���ي  دع���ه���ا ل��ت��خ��رج 
م�����ن ع�����ال�����م الأط�������م�������اع وال���ت���ن���ك���ي���ِد
�شرورها وف����ْرط  ب��ن�����ش��وت��ه��ا  ���دع  وا����شْ
والت�شهيِد وال����ه����ّم  ال�����ش��ن��ى  ���ش��ْم��ل 
ف�������������ش������ّي������ة اأح��������الم��������ه��������ا ذه�����ب�����ّي�����ة
المكدوِد خ���اط���ري  ع���ن  رّف���ه���ت  ك���م 
ول��ك��م اأث������ارت غ���اف���َي الإح�����ش��ا���ض بي
وك�����م اع����ت����رف����ُت اأم����ام����ه����ا ب����وج����ودي
ب���ك���ارت���ه���ا على ن���ف�������ضّ م����ع����اً  دع����ن����ا 
و���ش��دو العوِد ���َش��َح��راً  ال�����ش��ب��ا  ه��ْم�����ض 

������ج������اِك م����ن����ذ ه���ن���ي���ه���ٍة َن����وح����ي،  اأ�������شْ
تغريدي فا�ْشمعي  نواُحك  واأ�شجاني 
وحّلقت ال���دب���ي���ب،  دّب  وق����د  ل،  ِل�����ْم 
روح����������ي ب���������اأُْف���������ٍق ل����ل����خ����ي����ال ب���ع���ي���ِد

يا �سفاف الخليج
النخيِل ب���ن���ت  ه�����ات  �����ش����اِق  ي����ا  ه�����ات 
غليلي ع�������ش���اه���ا  ت�������ش���ف���ي  ف���ع�������ش���اه���ا 
وا�شرْب ال����ت����رّدد،  ف��ي��َم  ك��اأ���ش��ي،  ه���ات 
ووكيلي م��ح��ن��ت��ي  ف���ي  ح�����ْش��ب��ي  ف��ه��ي 
اأت�������راح�������َي ب  اأذوِّ ع����ّل����ن����ي  ه����ات����ه����ا 
ال��������ع��������ذوِل ُه����������������راء  ودْع  ف�����ي�����ه�����ا 
واْت�����رك ال��ع��ود وا���ْش��ق��ن��ي��ه��ا ع��ل��ى ن���ْوِح
وعويلي ال�������ش���ن���ى  خ��������ْدن  ف����������وؤادي 
علينا ول����ي���������ض  ت����ح����ري����م����ه����ا،  ج�������اء 
ب�������ل ع�����ل�����ى ك�������ل ������ش�����اف�����ل وج������ه������وِل
تلّظى ن���������اٌر  ال�����م�����ك�����روب  ف���ب�������ش���در 
الرحيِل ع��ن��د  الأ����ش���ج���ان  اأوق���دْت���ه���ا 
ال�شبر اإل��ى  ال�شبيل  كيف  خليلي  ي��ا 
اأج�����ْب�����ن�����ي ب�������اهلل ه�����ل م�����ن ����ش���ب���ي���ِل؟
ال��م��وا���ش��ون؟ �شائْل اأي����ن  ي��ا خ��ل��ي��ل��ي، 
ي����ا خليلي ع���ن���ه���ُم،  ال���ب���ح���ر  ����ش���اط���َئ 
فاإني غ���رام���اً؟  ق�����ش��وا  اأم  ���ش��لَ��ْوا  ه���ل 
ل����م اأج��������ْد ب���ع���ده���م ف����ت����ًى ي����رث����ي لي
الجرح ي��ن��دم��ل  ه��ي��ه��ات  ي���ا ح��ب��ي��ب��ي 
للعليل ف����َم����ن  ا����ش���ت�������ش���رى  ودائ���������ي 
ف�شاداً ب�������ش���دري  ع����اث����ْت  و����ش���ك���وك���ي 
كفيلي غ�����ي�����ر  وي������������اله  وي����ق����ي����ن����ي 
�شاق ل���ق���د  ال������ف������وؤاد  م���ن���ه���ل  ي�����ا  اآِه 
ن�������ط�������اق�������ي، وب�������������تُّ ك�����ال�����م�����خ�����ب�����وِل
نْف�شي ع���ن  رّف������َه  ال����م����واج  ن�����ش��ي��د  ل 

ال�شمول ك������وؤو�������ض  ���ِف���ه���ا  ت�������شْ ول�������م 
���واظ���اً ون�����ش��ي��م ال���م�������ش���اء اأْم�������ش���ى ����شُ
ِم�������ن زف������ي������ري، وب��������ات غ����ي����ر َب���ل���ي���ِل
اإح�شا�شي اأخمْدَت  الخليج  �شفاف  يا 
خ����م����ول����ي وراء  ت�����ْج�����ن�����ي  وم��������������اذا 
اآٍن ك������ّل  ف�����ي  ال����ب����خ����ور  غ���ي���ر ح������رق 
و�������ش������روب ال����ت����زم����ي����ر وال���ت���ط���ب���ي���ِل
واْغمْر تْطغى  اأْن  اآن  بحر  ي��ا  ف��اْط��َغ 
ك���������ّل رب���������ع م�������ن ال��������رب��������وع م���ح���ي���ِل
تخافي اْن���ع���ق���ي ل  ب����وم  ي���ا  وان���ع���ق���ي 
الطلوِل ف�����وق  غ����رب����ان  ي����ا  واْن���ع���ب���ي 
���رخ���ي ي���ا ج���ن���وُب ف���ي ك����ّل وجٍه وا����شْ
الدخيِل ب���ِج���ْف���ن  واع�����ش��ف��ي  ك���ال���ح، 
ّبيه و�شُ ال��ه��ج��ي��ر  ���ش��م�����ض  ي���ا  وق���ف���ي 
ُل������ع������اب������اً ي����غ����ل����ي ب����ب����ط����ن الأك�������������وِل
اأ���ش��ب��اح ف��ي غيهب الغّي ي��ا  واخ��رج��ي 
وط��������وف��������ي ب�����ُط�����غ�����م�����ة ال����ت����دج����ي����ل
وارق���������ش����ي واْن���ف���ث���ي���ه ����ش���ّم���اً ُزع����اف����اً
ي������ا اأف�������اع�������ي ال����خ����ن����ا ب�����ك�����ّل رذي��������ِل
مي واْنه�شي يا عقارب الحْقد من خ�شْ
ب�������ق�������اي�������ا ف�����������������������وؤاده ال���������م���������اأك���������وِل
لوم ف��ق��ي��ر ول  ي����ا  ال�������روح  واْل�����ُف�����ِظ 
ع���ل���ى م����ذب����ح ال�����ُم�����راب�����ي ال���ك�������ش���وِل
اأّي��ه��ا ال��خ��ائ��ن النادم ال�����ش��وك  وان��ث��ر 
ب�������ال�������دم�������ع، ف�����ه�����و خ�����ي�����ر غ���������ش����وِل
الطهر اب���ن���ة  ي���ا  ال�������ش���در  واْل���ُط���م���ي 
واْب�����ك�����ي�����ه ف���ل���ل���ه ق�����ْل�����ب ك�������ّل ث����ك����وِل
اآمالي ال��خ��ل��ي��ج ح��ّط��م��ت  ي���ا ���ش��ف��اف 
واأْث��������ق��������ْل��������ت ك������اه������ل ال������م�������������ش������وؤوِل
���رح الأ�����ش����ى وال����رزاي����ا اأن������ت ي����ا م�������شْ
و������ش�����ن�����وف ال��������ع��������ذاب وال����ت����ن����ك����ي����ِل
م���ّن���ي مهي�ٌض وال���ج���ن���اح  ب���ي  ��ْق��ت  ���شِ
ي������ا ل����ح����زن����ي وح�����ي�����رت�����ي وذه�����ول�����ي
ُمقاٌم ال��ح��ب��ي��ب  ل����ول  ل���ي  ي���ط���ْب  ل���م 
ب��������ك، ي������ا �����ش����ج����ن ك��������ّل ح��������رٍّ ن���ب���ي���ِل
����ٍل ف���������شْ ذات  رواي����������������ٌة  ف����ح����ي����ات����ي 
ف�شوِل ذات  وْه��������ي  ف����ي����ك،  واح��������د 

الحرمان  م�����ْش��رح  ع��ل��ى  م��ّث��ل��ُت��ه��ا  اأن����ا 
وال��������ب��������وؤ���������ض وان������ت������ه������ى ت���م���ث���ي���ل���ي

فيها  م��ا  ال��ن��ف�����ض  وف���ي  داٌء،  وب��ق��ل��ب��ي 
النحيِل ب��ج�����ش��م��ي  ال�����ش��ن��ى  وع������اَث 

فواخوفي  دف����ي����ٌن  ����ش���رٌّ  وب���������ش����دري 
ع�����ل�����ي�����ه م��������ن ق������ل������ب������َي ال�����م�����ت�����ب�����وِل
التاأ�ّشي ب��ب��ع�����ض  ول�����و  ل����ي  َم������ْن  اآِه 
قليِل ف���ب���ع���د  اأم����������ْت  ل�������ْم  اإْن  اأن���������ا 

البحر  �شاطئ  على  قبراً  لي  احفروا 
وُمقيلي وح�����دت�����ي  ف�����ي  ����م����ي����ري  �����شَ
فواَلْهفي ال�شقاء  دن��ي��ا  ل��ي  ت��ط��ْب  ل��م 
و�������ش������وق������ي ل�����ل�����ع�����ال�����م ال�����م�����ج�����ه�����وِل

اأحالمي  ���ش��ّردَت  الخليج  ���ش��ف��اف  ي��ا 
ف������������دْع ل�������ي ع������واط������ف������ي وم����ي����ول����ي
ق����ي����ٌد، وال����م����ح����ّب����ة  ف�����ي�����َك،  ل�����ي  اإّن 
نبيِل وُخ������ل������ق  َخ������ل������ٍق  ذا  اأغ��������ي��������داً 
ر������ش�����ي�����ٍق وق���������������دٍّ  زاٍه  وج������ب������ي������ن 
وُع�������ي�������ون ن�����������ش�����وى وخ����������دٍّ اأ������ش�����ي�����ِل
وُم�������ح�������ّي�������اً ك�����ال�����ب�����در �������ش������ّع ����ش���ن���اه
الأف�������وِل ع���ن���د  ال���رب���ي���ع  ك�����ش��م�����ض  اأو 
الفجر ب�������ش���م���ة  م�����ن  اأرّق  وط�����ب�����اع 
ال�������ش���ل�������ش���ب���ي���ِل م������ن  اأن������ق������ى  وروح 
ال�����ع�����ذراء ُح�����ل�����م  م�����ن  األ����������ّذ  ودلل 
ف��������ي ف�����ج�����ر ح�����ّب�����ه�����ا ال����م����ع���������ش����وِل
ذاك اإْذ  وه������و  ����ه  ح����بُّ ال���ق���ل���ب  ط������رق 

غ�������ري�������ٌر، ف�����ن�����ال ُح���������ش����ن ال����ُق����ب����ول
يحمْل ول�������ْم  ذاك  ي������وم  ف���ت���ك���ّت���م���ُت 
ف����������������وؤاٌد ك������ع������بء ُح�������ّب�������ي ال����ث����ق����ي����ِل
وك���ت���ْم���ُت الأح�������الم ف���ي ال���ح���ّب عنه
ي����������وم ك�������ّن�������ا م������خ������اف������َة ال������ت������اأوي������ل
�شنوٌن ح���ّظ���ي  ل��ت��ْع�����ض  ي����ا  وم�������ش���ْت 
وغ�������ن�������يٌّ ح������ال������ي ع�������ن ال���ت���ف�������ش���ي���ِل
والتقينا ال����ن����وى،  ���ّق���ة  ����شُ وان����ط����وْت 
وق�����ي�����ِل ق������������اٍل  وب������ع������د  لأٍي  ب�����ع�����د 
ف�������ش���ف���ح���ُت ال�������دم�������وع ب����ي����ن ي���دي���ه
وه������و ف�����ي ����ش���ب���ه ح����ي����رة ال����م����ذه����وِل
اأ�شكو واأن�����ا  ُم���ط���رق���اً  ال���رم���ل  ي��ن��ك��ُث 
ال������وب������ي������ِل دائ���������������ي  اآلم  اإل���������ي���������ه 
ال�������ش���ْل�������ش���ل ري�������ُق�������ه  ك���������ان  ل�������و  اآِه 
منديلي و����َش���ْع���ره  دم��ع��ي  ال��م��ع�����ش��ول 
دمعِة اإل�����ى  ال����ف����وؤاد  اأع���ط�������ض  م���ا  اآِه 
ع������ط������ٍف م�������ن ج����ف����ن����ه ال����م����ك����ح����ول
ي�����ا ل������م������راآى ال������دم������وع وه������ي ب���ن���اُت
الخجوِل ال��ح��ي��ّي  م��ق��ل��ة  ف��ي  ��ع��ر  ال�����شِّ
واْعتنْقنا ���ش��م��ت��ن��ا  م����ن  ف���خ���رْج���ن���ا 
واأخ���������ْذن���������ا ب�����ال�����������ش�����ّم وال����ت����ق����ب����ي����ِل
اأعذبها وم���ا  ال��ن��خ��ي��ل  ب��ن��ت  و���ش��رْب��ن��ا 

ف��������ي ظ�����������ّل ال�������و��������ش�������ال ال����ظ����ل����ي����ل 
�شعراً اأُن���������ش����د  ف�����ُرح�����ُت  ���ك���ْرن���ا،  ف�������شَ
المع�شوِل ل�������ش���ع���رَي  ُي�����ش��غ��ي  وه�����و 
ل����ي����ل����ة ذك������ري������ات������ه������ا م����������لء ذه����ن����ي
قنديلي الأ�����ش����ى  ُظ���ل���م���ة  ف����ي  وه�����ي 
خيٌر ب�����ل  ال������ق������ْدر  ك���ل���ي���ل���ة  ل  ل���ي���ل���ة 
ج����ي����ِل األ������������ف  م�������ن  واهلل  وخ�������ي�������ٌر 
نبّيي ودم����ع����ي  ال����ه����وى  دي����ن����ي  اأن�������ا 
اإنجيلي ووح������ُي������ه  اأ������ش�����ب�����و،  ح����ي����ن 
اأْبلغ، ب��ل  اأْوق�����ع،  ���ش��اح  ي��ا  ���ش��م��ٍت  ُرّب 
ف����������ي ��������ش�������ح�������ره م����������ن ال������ت������ن������زي������ِل
الخْلِد، م��ن  ف��ي�����ٌض  ال��ع�����ش��اق  ودم����وع 
و�����ش����ْع����ٌر ُي���������زري ب�������ش���ْع���ر ال����ُف����ح����وِل
الو�شل رو�شة  في  الأح��ب��اب  وتناغى 
ك����ال����ه����دي����ِل ول  ُي�������غ�������ري  ه������دي������ل 
ال�����ق�����ل�����وب ���������ش��������ْرٌب من وخ�������ف�������وق 
والتهليل ال���ل���ق���اء  ع���ن���د  ال��ت�����ش��ب��ي��ح 
ال�شاطُئ م��وع��ُدك  الإل��ه��ام  عرو�ض  يا 
����اق ع����ن����د الأ�����ش����ي����ِل م����������اأوى ال����ع���������شّ
ال�شعر وه���ات  ه��ن��اك  الملتقى  ف��اإل��ى 
م��������ن وح����������ي دم�������ع�������ي ال�����م�����ط�����ل�����وِل
و�شهيقي ال���م���ن���ى  ع���ل���ى  وزف�����ي�����ري 
القتيِل ي��ق��ي��ن��ي  ع��ل��ى  ���ش��ْرع��ى  وه����ي 
النْف�ض ُمهجة  في  الأ�شجان  و�شراخ 
الطويِل ال��ُم��م�����ّض  الأ����ش���ى  و���ش��م��ت 
الياأ�ض غ���م���رة  ف����ي  الآم��������ال  ون�������واح 
وج�����ه�����������ض ال�������ُم�������ع�������ّذب ال�����م�����خ�����ذول
���در ُح���ّب���اً �����ش��ي ع����ن ُم����ع����ّذب ال�������شّ ن��فِّ
الكليِل ل���ج���ْف���ن���ي  ال�����ك�����رى  ل���ي���ع���ود 
ال�شبا  وح����ْل����م  وال����������روؤى  ف���ال���م���ن���ى 
بخيِل ����ش���بٍّ  ك�����ّل  ع���ا����ض  ول  وه�������ٌم، 

ت لهائم باأبي هائمة ُزفَّ
ط�����رق�����ْت�����ن�����ي ف�����ج�����ر ي��������وم ال�����م�����ول�����ِد
واأب��������وه��������ا ع������اك������ٌف ف������ي ال���م�������ش���ج���ِد
���ِد ف���ال���ت���ق���ى ال����ث����غ����ران رغ�����م ال���ُح�������شَّ
����دي وك������الن������ا ُم����ت����ع����ب ال����ق����ل����ب �����شَ

غ�����������ادٌة ل������م ت����خ���������َض اإن������������ذار اأب���ي���ه���ا
اأخ���ي���ه���ا ب���ت���ه���دي���د  ت����ح����ف����ْل  ل ول�������م 

اغنميها ق��وم��ي  اأّم���ه���ا:  ق��ال��ت  ح��ي��ن 
تقعدي ل  م�����ع�����ي،  ه�����ّي�����ا  ������ش�����اع�����ًة، 

نائْم وه�����و  اأخ���ي���ه���ا،  ث�����وب  ف�����ارت�����دْت 
واأت����������ْت ت���ح���ر����ش���ه���ا، وال�����ج�����ّو غ���ائ���ْم
�������������ت ل����ه����ائ����ْم ب��������اأب��������ي، ه������ائ������م������ٌة ُزفَّ
م������وج������ِع ال�����ق�����ل�����ب ج�����ري�����ح ال����ك����ب����ِد

ف�������ش���ج���ا ن����ف���������ش����َي م������ا م��������ّر ب���ب���ال���ي
ح���ي���ن اأب����ك����اه����ا ����ش���ج���ون���ي وُه�����زال�����ي
ق���ل���ُت: ���ش��ون��ي��ه��ا ف�����اإن ال���دم���ع غ���اِل
ل����ل����ج���������ش����ِد ل  ل��������ل��������روح  اأدم�����������ع�����������اً 

ون�������������ش������ْرن������ا وط������وي������ن������ا �����ش����ف����ح����اِت
و����ش���خ���رن���ا م����ن اأراج������ي������ف ال����و�����ش����اِة
وت�������ش���ّف���ح���ن���ا �����ش����ج����ّل ال�����ذك�����ري�����اِت
ب�����ره�����ًة وان������دم������ل ال�����ج�����رح ال����ن����دي

ال�����م�����ط�����ِر ورذاذ  ق���������ال���������ت،  ث�����������ّم 
ح����ب���������ض ال������ط������ي������ر، ول��������ّم��������ا ي�����ِط�����ِر
الع�شكِر اب����ن  ي���ا  ال��ن��خ��ل  ب��ن��ت  ه����ات 
البلِد ذا  ف����ي  ال�������ش���ح���و  ُي����ط����اق  ل 

ه���ات���ه���ا ب��ي�����ش��اء م����ن خ���م���ر ال����ع����راِق
ك�����م ب����ه����ا ح�����ّل�����ق ب����ال����ن����دم����ان �����ش����اِق
ول����ُن����ع����اق����ْره����ا م����ع����اً ق����ب����ل ال�����ف�����راِق
�����ْت م�����ا ت���رت���دي ث������ّم ق�����ام�����ت، وَن�����������شَ

  
با�شْم وال�����ش��ع��د  خ��ْت��م��ه��ا  ��ن��ا  وف�����ش�����شْ
الن�شائْم ه��م�����ض  ع���ل���ى  و���ش��ك��ب��ن��اه��ا 
واأدرن��������اه��������ا واأن���������ف ال�������ش���ي���خ راِغ��������ْم
و�������ش������رب������ن������اه������ا، ول�����������م ن����ق����ت���������ش����ِد

الكريِم ال��خ��ْل��ق  ب���ذي  ت�����ش��م��و  خ���م���رًة 
النعيِم ف����رادي���������ض  ف�����ي  م���ن���ه���ا  ب������تُّ 
نديمي وم���ع���ب���ودي  ك���اأ����ش���ي  ِق���ْب���ل���ت���ي 
م�����ا األ���������ّذ ال���خ���م���ر م�����ن ت���ل���ك ال���ي���ِد

�شاعْر ال�������راح  ُت���ع���اط���ي  ح�����ش��ن��اء  ي����د 
�شاحْر الأل����ب����اب  ي��ْخ��ل��ب  ح�������ّض  ذات 
ف���ج���ب���ي���ن زاه�����������ٌر، وال�����ج�����ْف�����ن ف����ات����ْر
ع�ْشجدي ����ع����ٌر  و�����شَ ُي������غ������ري،  وف��������ٌم 

ي����ا ل����م����راأى ����ش���اع���ٍر ي�����ش��ق��ي غ���ري���رْه
وُي�����ن�����اغ�����ي�����ه�����ا ب�������األ�������ح�������اٍن ُم�����ث�����ي�����رْه
�شغيرْه ن�������ش���وى  غ��������ادٍة  ول������م������راأى 
ِزِد ق�����ال�����ت:  وك�������م  ت�������ش���ق���ي���ه،  وه�������ي 

ال����ُغ����ل����ال �����ش����ك����رن����ا،  اإذ  و�����ش����ف����ي����ن����ا، 
وت��������غ��������ّن��������ت ب���������ه���������وان���������ا، ك�������ي�������ف ل
ف��ان��ت�����ش��ى ال���ك���ون وق����د اأ����ش���غ���ى اإل���ى
����ش���وت���ه���ا ال����ع����ذب ال���ح���ن���ون ال�����َغ�����ِرِد

لحظاِت م�����ن  ل���ه���ا  ي�����ا  واْع����ت����ن����ق����ن����ا، 
الحياِة م��ع��ن��ى  ب���ل  ال��ع��ي�����ض  ���ش��ّر  ه���ي 
ال�شباِت ����ش���رع���ى  خ���ال���ن���ا  راآن�������ا  م����ن 
اأب�����������دي �������ش������ب������ات������اً  ك�����������ان  ل���������و  اآه 

������ف������ن������ا ُح�������م�������ّي�������ا ال������ُق������ب������ِل وت������ر�������شّ
وت�����رك�����ن�����ا ال�������ن�������وم ل�����ل�����ع�����ّز ال����َخ����ل����ي
وت������ح������ّدث������ن������ا ع��������ن ال����م���������ش����ت����ق����ب����ِل
���ت���ر ع�����ن دن����ي����ا ال���غ���ِد وازْح������ن������ا ال�������شّ

واأف������ق������ن������ا، ف�����������اإذا ب���ال�������ش���ي���خ ق��������ادْم
وك�����الن�����ا م���ط���م���ئ���ّن ال���ن���ف�������ض ن���اع���ْم
المزاعم ���ش��ّت��ى  وْل���ت���ُق���ْم  واف���ت���رْق���ن���ا 
الُمعتدي الأث�����ي�����م  م��������اأوى  ف���ل���ظ���ى 
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الكويتي  ال�����ش��اع��ر  م����وت  ان���ط���وى 
فهد الع�شكر )1917 - 1951( على 
ذووه  �شارع  حيث  م�شاعفة،  نك�شة 
للتخّل�ض  ك��ّل��ه  ال�شعري  اإن��ت��اج��ه  ح��رق  اإل���ى 
من "العار" الذي األحقه بهم! كانت اأ�شعاره 
الو�شع  تتنا�شب مع  اأفكاره ل  التي ترجمت 
الج��ت��م��اع��ي ال��ث��ق��اف��ي ال��م��ت��خ��ّل��ف اآن�����ذاك، 
اإنتاجه الذي كان يحلم  اأحرقوا كل  ولذلك 
"الفجر  ع��ن��وان  يحمل  دي����وان  ي�شّمه  ب���اأن 
اأثناء  ي���رّددون  كانوا  اإنهم  وقيل  ال�شادق"، 
عملية الحرق: "فهد الع�شكر يحترق مثلها 

الآن في نار جهّنم"!
�شعرياً  هوؤلء الرعاع الذين اأحرقوا تاريخاً 
�شهدتها  ت��ن��وي��ري��ة  ب��ارق��ة  ي�����ش��ّور  وث��ق��اف��ي��اً 
ال��ك��وي��ت ف���ي ذل���ك ال���زم���ن، ه���م اأي�����ش��اً من 

ال�شاعر  الع�شكر  �شديق  دفع 
ال�شعدون  اهلل  عبد  الكويتي 
تعبيراً  ���ش��ن��ق��اً  الن��ت��ح��ار  اإل���ى 
ع�����ن ي����اأ�����ش����ه م�����ن الأو������ش�����اع 
ال�����ش��ائ��دة ف���ي ال��ك��وي��ت، وقد 
بالع�شكر  ب�شّدة  م��ت��اأّث��راً  ك��ان 
ال��ت��ن��وي��ري��ة، لكن  وب���اأف���ك���اره 
الأخير كان اأكثر �شالبة منه 
النبّوة  ح��ّرا���ض  م��واج��ه��ة  ف��ي 
يتمّكنوا  ل��م  ال��ذي��ن  الجبناء 

منه اإّل بعد موته.
ا�شتغالل موت  ورغم جريمة 
الع�شكر لحرق اأ�شعاره، اإل اأن 
حيث  اأي�شاً،  محا�شنه  للقدر 
بع�ض  ين�شر  ك��ان  الع�شكر  اأن 
ف��ي دوري����ات ثقافية  اأ���ش��ع��اره 
ك���ان���ت ت�����ش��در ف���ي ع����دد من 
الدول العربية، وكانت جريدة 
"البحرين" اأكثر جريدة ن�شر 
ا�شتطاع  وق��د  ق�شائده،  فيها 
عبد  ال���م���خ���ل�������ض  ����ش���دي���ق���ه 
الأن�������ش���اري جمع  زك��ري��ا  اهلل 
ات�شاله  عبر  الق�شائد  ه��ذه 
بالأدباء وال�شعراء الذين كان 
معهم،  يتوا�شل  الع�شكر  فهد 
الجديدة  ل��الأج��ي��ال  م��ت��ي��ح��اً 
�شاعر  ت��ج��رب��ة  اإل����ى  ال��ت��ع��ّرف 
تاريخ  في  فا�شلة  لحظة  كان 

ثقافة الكويت.
ال�شعري  م�����ش��روع��ه  ال��ع�����ش��ك��ر  ك���ّر����ض  ل��ق��د 
الذين  النبّوة  ح��ّرا���ض  لمهاجمة  التنويري 
ي��ق��ف��ون ف��ي وج���ه ال��ح��رّي��ة، وح��رّي��ة المراأة 
خ�����ش��و���ش��اً، ح��ي��ث ك��ت��ب ال��ك��ث��ي��ر ع��ن ق�شايا 
تتنا�شب  ك���ان���ت  ال���ت���ي  الإن�����ش��ان��ي��ة  ال����م����راأة 
من  ال��م��راأة  بتمكين  وط��ال��ب  الفترة،  وتلك 
اآنذاك،  والعمل  التعليم  في  حقوقها  اأب�شط 
فيها  رّك��ز  التي  الق�شية  لهذه  نف�شه  ن���اذراً 
اأمورها  اأكثر  في  ال��م��راأة  راأي  م�شادرة  على 
خ�شو�شية، اأي الزواج، حيث ُحرم هو نف�شه 
الزواج من حبيبته التي زّوجها اأهلها لرجل 

يكبرها في ال�شن طمعاً في المال:
"باعوك بالثمن الزهيد، فاأين يا ليلى العدالْه
و�شقوك كاأ�شاً ملوؤها �شاُب الأ�شى حتى الثمالْه
زّجوك، وااأ�شفاه، في �شجن التقاليد القديمْه
العقيمْه". الأ�شاليب  كابدِت فيه من  هلل ما 
اأراد الع�شكر اأن يقذف الموروث الجتماعي 
اأر�شيف  ف��ي  محفوظاً  اأ�شبح  ال��ذي  البالي 
ال��ج��ّب الذي  اأع��م��ق م��ن  ف��ي ج��ّب  القدا�شة، 

ُق���ذف فيه ي��و���ش��ف، وذل���ك ف��ي ال��ف��ت��رة التي 
ثقافية  ت��ح��ّولت  الكويت  فيها  ت�شهد  كانت 
واجتماعية و�شيا�شية. علماً باأن الع�شكر ن�شاأ 
اإمام  ك��ان  ف��وال��ده  ال��ت��دّي��ن،  �شديد  بيت  ف��ي 
الجو  ه���ذا  ف��ي  الع�شكر  ���ش��ّب  وق���د  م�شجد، 
المبّخر بطقو�ض الدين، فكان مواظباً على 
التدّين  ال�شالة في الم�شجد، وقد ذهب به 
المنزل  �شطح  يعتلي  جعله  الذي  الحّد  اإلى 

ليوؤّذن في النا�ض.
اأوًل  اإليها  تعّرف  التي  العربية  اللغة  وكانت 
اأول مدر�شة  "المباركية"، وهي  في مدر�شة 
ث���م مدر�شة  ال���ك���وي���ت، وم����ن  ف���ي  ن��ظ��ام��ي��ة 
تجربة  ل��خ��و���ض  عليه  ت��ل��ّح  "الأحمدية"، 
ذلك  ف��ي  يعينه  وك��ان  ال�شعرية،  الأب��ج��دي��ة 
�شوقي  محمود  العربية  اللغة  ف��ي  اأ���ش��ت��اذه 

ع��ب��داهلل الأي���وب���ي ال���ذي لح���ظ ن��ب��وغ��ه في 
ونظمه  ال��ع��رب��ي  لل�شعر  وح��ف��ظ��ه  ال��ع��رب��ي��ة 
ل����ه، خ�����ش��و���ش��اً ب��ع��د اإل���ق���ائ���ه ق�����ش��ي��دة عن 
من  جميع  م�شاعر  األهبت  النبوي  المولد 
الدينية  لن�شاأته  نتيجة  واإذاً،  اآنذاك.  �شمعها 
المحافظة كان من الطبيعي اأن ياأتي �شوته 

ال�شعري الأول م�شبوغاً بالدين.
التعليم  ف���ي  ال��ع�����ش��ك��ر ط���وي���اًل  ي�����ش��ت��م��ّر  ل���م 
الذاتي،  التثقيف  اإلى  النظامي، فقد هجره 
اأول مكتبة  "ابن روّيح"، وهي  فكانت مكتبة 
في  ُت�شقطه  اآن��ذاك،  والوحيدة  الكويت،  في 
حيا�ض من ال�شوء المعرفي فّتح ذهنه على 
اآفاق وا�شعة، وذلك من خالل الكتب الفكرية 
في  يقراأها  كان  التي  وال�شعرية  والفل�شفية 
كانت  ال��ت��ي  ال���دوري���ات  ج��ان��ب  اإل���ى  المكتبة 
ت�����ش��در ف��ي ب��ي��روت ودم�����ش��ق وال��ق��اه��رة وما 
حملته من اأفكار تحّررية مال اإليها ال�شاعر 
مياًل �شديداً، فكان التحّول الجذري الكبير 
رحابة  الأكثر  الحياة  اإلى  التدّين  حياة  من 
ال���دي���ن م���ن حياته،  وت�����ح�����ّرراً، ح��ت��ى ط����رد 

دفع  �شجاعة  اأفكار  �شرب  في  ب�شعره  خارجاً 
واأ�شدقاوؤه  اأهله  فنبذه  كّله،  انتماَءه  ثمنها 
اإل��ى ج��ان��ب ح��ّرا���ض ال��ن��ب��ّوة م��ن اأب��ن��اء وطنه 
اهلل  در�ض  يفّوتون فر�شة لإعطاء  الذين ل 
ب��ال��ق��ّوة، ف��ك��ّف��روه، ث��م اتهموه ب��الإل��ح��اد، ثم 
بالف�شق والفجور بعدما عاقر الخمرة التي 

اأ�شبحت نديمه المخل�ض في عزلته:
يا �شاقَي الخمر زدني، فالروؤى هتفت

بي، وهي �شكرى، وما اأغم�شت اأجفاني
تراق�ض الَحَبُب الممراح في قدحي

فاأين الكرى من جفن �شكراِن؟!
كان  وق��د  بها  ق�شائده  في  تغّزل  ما  وكثيراً 

يدعوها "بنت النخيل":
عابوا على بنت النخيل بيا�شها

ومذاقها، فلَووا بجيد نفاِر
وت�شّببوا بع�شير كرم اأ�شفٍر

ق�������د ������ش�����ّب�����ه�����وه ت����ب����ّج����ح����اً 
بن�شاِر".

هكذا ر�شد المنفى �شاعَرنا 
وه��و داخ��ل وط��ن��ه، فاعتزل 
متهالكة  غرفة  ف��ي  النا�ض 
وهو  واجف"  "�شوق  ف���ي 
����ش���وق ت���ج���اري ي��ع��م��ل فيه 
اأهل  عليهم  ُيطلق  يمنّيون 

الكويت ا�شم "الَمَهرة":
اأنا ال�شجين بعقر داري

فا�شمعي �شكوى ال�شجيِن
بهزال ج�شمي با�شفراري

بالتجعد بالغ�شوِن
وطني وما اأق�شى الحياة

به على الحّر الأميِن
واألّذ بين ربوعه

من عي�شتي كاأ�ض المنوِن
... وطني، واأدُت بك ال�شباب،

وكل ما ملكت يميني
وقبرُت فيك مواهبي

وا�شتنزفت غللي �شوؤوني".
فقد  ال��م��اأ���ش��اة  تكتمل  وك��ي 
�شنواته  في  ب�شره  الع�شكر 
اأكثر  ف���ان���ط���وى  الأخ����ي����رة 
ذات��ه في غرفته  على  فاأكثر 
ت�شحنه  كانت  التي  البائ�شة 
الرطوبة  ب�شبب  ي��وم  بعد  يوماً  الموت  اإل��ى 
ال��م��خ��ل�����ش��ة ل���ج���دران ت��ل��ك ال��غ��رف��ة وع���دم 
نظافتها، فاأُ�شيبت رئتاه بالتدّرن، ولم يكن 
اأحد يعلم بمر�شه لأن زيارته كانت "حراماً" 
اإلى  الحال  هذا  على  وظل  اإليهم!  بالن�شبة 
اأن تقّدم به المر�ض فحّن عليه اأخوه ونقله 
اإلى  هناك  "الأميري" وبقي  م�شت�شفى  اإلى 

اأن توفي في 15 اآب 1951.
م���ات ال��ع�����ش��ك��ر، ول���م ي��م�����ِض ف��ي ج��ن��ازت��ه اأي 
اأ����ش���دق���ائ���ه، وك����ان  اأو  اأه����ل����ه  ���ش��خ�����ض م����ن 
اإمام  عليه  ���ش��ّل��ى  ال���ذي  ال��وح��ي��د  ال�شخ�ض 
عي�شى  عثمان  اآن���ذاك  "المدير�ض"  م�شجد 
الع�شفور وثالثة من المهرة و�شخ�ض رابع 

اأراد اأن ياأخذ اأجر �شالة الجنازة!
التي  ال�شعرية  الع�شكر  اأترك و�شّية  اأن  بقي 
خ��ّل��ده��ا ف���ي ب��ي��ت م���ن ال�����ش��ع��ر ف���ي ق�شيدة 

"اذكريني":
�شباب يا  اأقيكم  مّت  اإْن  "اأنا 

�شاعٌر يرثي �شباب الع�شكِر".
تهاني فجر

)من اليمين(: فهد الع�شكر، فا�شل خلف، �شالح الطعمة، را�شد ال�شيف )1947(.
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اأنا والليل
اأحزاني ال�شهباء  ق���دح  ف��ي  ���ش��ه��رُت 
واألحاني �شعري  ذْوب��ه��ا  م��ن  و���ش��غ��ُت 
اأر�شلها ال���ظ���ل���م���اء  غ��ل�����ض  ف����ي  وب�����تُّ 
من غْور روحي، ومن اأعماق وْجداني
يا ليل �شاقت ب�شكواي ال�شدور، وما
����ش���اق���ت ب����غ����لٍّ واأح������ق������اٍد واأ�����ش����غ����اِن
وهم، المرجفين  اإليك  اأ�شكو  فجئُت 
خ����ذلن����ي اأ������ش�����ب�����اب  ه�����������م،  درُّ دّر  ل 
وال��روح عط�شى، وهي هائمة ليل،  يا 
لعط�شاِن ريٍّ  م��ن  ال��م��ج��ّرة  ف��ي  ه��ل 
حائرة وهي  غْرثى،  والنف�ض  ليل،  يا 
ل���غ���رث���اِن زاٍد  م�����ن  ب���ن���ج���م���ك  ف���ه���ل 
دامعة وه��ي  �شْهرى،  والعين  ليل،  يا 
ل�شهراِن راٍث  م����ن  ب��ج��ن��ح��ك  ف���ه���ل 
�شرم ملوؤه  و���ش��دري  ح�ْشبي  ليل،  يا 
الحاني ���ش��درك  فافتح  البقّية  تلك 
ف��ك��م ب��ه ل��م�����ش��ْت روح����ي ال���ع���زاء وقد
اأودع������ت������ه �����ش����ّر اآلم���������ي واأ����ش���ج���ان���ي
ي��ا ليل اأي��ن ال��ك��رى، ب��ل اأي��ن طيفهم
وا�شاني ليل،  ي��ا  ال��ك��رى،  ب���وادي  فكم 
اإل���ى حلم نف�شي  و���ش��ب��ْت  ه��ف��ت  وك���م 
ن�شواِن ال���ن���ور  ف���ي  راق���������ضٍ  ُم���ج���ّن���ح 
مب�شمها لألء  ع���ل���ى  ي�������رّف  ح���ل���م 
�شدياِن غير  بحاً  �شُ وي�����ش��در  ل��ي��اًل، 
اأدْر ي��داك،  �شّلت  ل  الخمر،  �شاقَي  يا 
اأ�شناني ال�شحو  ف���اإّن  النخيل،  بنت 
واأثْر الجوى،  نْهب  كبداً  بها  وان�شْح 
ب������اهلّل غ����اف����َي اإح�������ش���ا����ش���ي واإي���م���ان���ي
�شوٍر من  ّي  الف�شّ �شوئها  على  فكم 
األ������واِن ذات  ل��ع��ي��ن��ي،  ت��ج��ّل��ت  ����ش���ّت���ى، 
فاأطربني الما�شي،  اأ�شتعر�ض  ورْحُت 
واأبكاني اأ����ش���ج���ان���ي  ث�����ّم  وم�����ن  ب���ه���ا، 
اأغنية ذك��������راه  ع���ل���ى  ����ش���ك���ب���ُت  ح���ّت���ى 
من وحي بوؤ�شي، ومن اإلهام حرماني
يا �شاقَي الخمر زْدني، فالروؤى هتفت
ت اأجفاني بي، وهي �شكرى، وما اأغم�شْ
قدحي في  الممراح  الحبُب  تراق�ض 
�شكراِن؟ ج��ف��ن  م���ن  ال���ك���رى  ف���اأي���ن 
ي��ا ج��ي��رة ال��ب��ان ح��ّي��ا ال��غ��ْي��ُث رو�شكُم
وج�������اد وادَي�������ك�������م، ي�����ا ج����ي����رة ال����ب����اِن
دارك��������ُم ل����ي����الي  ه���ب���ط���ت  م�����ا  واهلل 

اإخ����وان����ي ب���ي���ن  م����ا  ب���ه���ا  وح����ّل����ت  اإّل 
�شاهدها الرو�ض  ذاك  باأح�شان  فمن 
م���وا����ش���ي���اً غ���ي���ر اأق�����ران�����ي وخ����اّلن����ي؟
نادمها ال��م��ع��ط��ار  وْرده  ع��ل��ى  وم����ن 
وندماني؟ �ُشّماري  غير  ال  الطَّ على 
رو�شكم اأح������الم  ���رت  ُف�������شّ ه���ل  ب����اهلل 
ون����ي���������ش����اِن؟ اآذار  لأن�����������ش�����ام  وه�����ن�����ا 
وه����ل ���ش��ج��ا ق��ل��ب��ه��ا ن����وح ال���ح���م���ام به
فقداني؟ بعد  ل��ي  ورث���ْت  فا�شتعبرت 
وه�������ل اأن�����ي�����ن �����ش����واق����ي����ه واأدم����ع����ه����ا
العاني؟ بالوامق  ذّكرها  الرو�ض  في 
بوجنتها ط����اف����ت  ف���را����ش���ات���ه  وه�����ل 
القاني؟ وْردها  ن�شوى  وغازلت، وهي 
يا اأه��ل ل��ْي��الي، م��ْذ �شّط ال��م��زار بكم
الجيران جيراني الحّي حّيي، ول  ل 
كاّل ول الروح روحي مْذ هفْت و�شبْت
ل�����ش��اك��ن��ي ال���ح���ّي م���ن غ���ي���ٍد وم�����رداِن
ن���زح���ت���ُم و����ش���ب���اب ال�������ش���ك خ���ّي���م في
اأغراني ب��ال��ك��ف��ر  وك����م  ن��ف�����ش��ي  اآف�����اق 
ل�������ول ب����ق����ّي����ة اإي������م������ان ت���������رّف ُم���ن���ى
اأحزاني ليل  ف��ي  �شوئها  على  قلبي 
يا �شاكني الق�شر دام ال�شعد مبت�شماً
لل�شاني النح�ض  ودام  ودم��ت��م،  ل��ك��م، 
ف�شلكم والأوط����ان  ال��ق��وم  يجحد  اإن 
ل القوم قومي، ول الأوطان اأوطاني
ل���ي ب��ي��ن غ���زلن���ك���م ظ���ب���ٌي ك��ل��ف��ت به
ظ���ب���ٌي ت����رع����رع ف����ي ج����ّن����ات ر�����ش����واِن
وكفى ت�������ش���وي���ره  ف�����ي  اأب��������دع  واهلل 
اأع�������ي�������ذه ب�����ك�����ُم م������ن ك�������ّل ����ش���ي���ط���اِن
ودمي مهجتي  عليها  وق��ف��ت  اإن  م��ا 
ح��ت��ى ق�����ش��رت اأن���ا����ش���ي���دي واأوزان�������ي
بعابدها رف�����ق�����اً  ال�����ه�����وى  اإل�������ه  ف���ي���ا 
الثاني م��ع��ب��وده  م��ن  ن��ال  م��ا  فالقلب 
ا�شتقّل بها ل��ي��الي،  اأه���ل  ي��ا  وال��ف��ك��ر، 
وال����روح، ي��ا م��ذب��ح ال��ع�����ّش��اق، قرباني
ح����بٌّ ب�����ريٌء ن��م��ا ف���ي خ��اف��ق��ي و�شما
وه�����ل ي���ع���ّم���ر ح�����بٌّ غ���ي���ر روح����ان����ي؟

اْعزف على العود
الثاني معبودَي  يا  العود  على  اإع��زْف 
ال��ه��ادم الباني" اأن��ت  "يا ح��ّب   : وغ���نِّ

�شاورني ال�ّشك  اإن  العود،  اإع��زْف على 
اأ�شجاني يا �شلوة القلب، واْبعْث مْيت 
اأغنية ال���������روح  غ�������ذاء  ي�����ا  وه����ات����ه����ا 
العاني البائ�ض  بقلب  الرجاء  ُتحيي 
�شاردة والأح���الم  ال��ّل��ح��ظ،  �شاجي  ي��ا 
الثاني ك��اأ���ش��َي  ب��رّب��ك وام����الأ  ���رْع  اأ����شْ
ِمْن اأخ��رى، يا حبيبَي  واْت��رع لنف�شك 
اإي�����راِن ���ش��ه��ب��اء  ودْع  ال����ع����راق،  خ��م��ر 
واأعذبها ���ْرف���اً  ����شِ اأْط���ي���ب���ه���ا  ك����ان  م���ا 
اأحزاني واْج��ُل  فا�ْشقنيها،  ممزوجة، 
اإّن������ي لأ����ش���ت���ّم ع��ط��ر ال���راف���دي���ن بها
والباِن الآ����ِض  وعبق  ال��خ��زام��ى،  ن�ْشر 
�شارحة ال����ك����ْرخ  ظ���ب���اء  راأي��������ُت  وك�����م 
وغ��������ْدراِن اأْوراد  ب���ي���ن  م����ا  ب��ال�����ش��ك��ر 
مهٍل على  اأن��غ��ام��اً  ال���روح  وا�ْشكب  ق��ْم 
قرباني ف���ه���ي  �����ش����واه����ا،  ل������دّي  ف���م���ا 
واإذا زح����ل����ٍة،  ب���ُح���م���ّي���ا  ���ط���ب���ْح  ول���ن�������شْ
لبناِن" اأر�ض  يا  "ا�شلمي  فرْغَت، غنِّ 
حرج ول  ولن�شكْر  العود،  على  اإع��زف 
الحاِن بابنة  الأم��ان��ي  م��ْي��ت  ول��ن��ْح��ي 
ه��ن��ا ال���ه���وى، واأغ���ان���ي���ه ال���ِع���ذاب هنا
وتلقاني األ���ق���اه���ا  ال���وح���ي  ع���رائ�������ض 
راق�شٌة الأم������واج  ه��ن��ا  ال���رم���ال،  ه��ن��ا 
وه���ه���ن���ا ����ش���ْغ���ُت اأ�����ش����ع����اري واأوزان��������ي
وهنا وال��روؤى  الم�شّفى  الرحيق  هنا 
م���ْل���ه���ى ال����الآل����ئ م���ن ح����ور ووْل�������داِن
خَطرْت وك��م  كم  الُحمّيا  ك��وؤو���ض  هنا 
وندماني ���ّم���اري  ����شُ ب��ي��ن  م���ا  ت��خ��ت��ال 
طفولتنا ملهى  يا  الوحي،  مهبط  يا 
يهواني اأه���������واه،  ال������ذي  ل���ي���ت  اأّواه 
الآم������ال �شادقة ف���ال  ن��ف�����ش��ي  ع��ّل��ل��ُت 
اأ�شناني ال�شوق  وفرط  ذرع��اً  و�شْقُت 
فالطرف جّف و�شال الروح من �شجٍن
عينان وْي�������اله  ب����ه  ����ْت  وف����ا�����شَ دْم����ع����اً 
ال�����روح، والأ����ش���ج���ان ثائرٌة ي���ا م��ت��رع 
الجديدان ك���ّر  م��ا  ال��ع��ه��د  ع��ل��ى  اإّن����ي 
وااأ�شفاً ال�شيف  ووّل���ى  ال�����ش��ت��اء  ج���اء 
األحاني ال��ل��ي��ل  ب��ُج��ْن��ح  ���ش��م��ْع��َت  اأم�����ا 
واآم���ال���ي محّطمٌة وْه���ن���اً،  ج��ئ��ُت  ق���د 
ل���ك���ي اأب�����ّث�����ك اأ�����ش����واق����ي واأ����ش���ج���ان���ي
اأْطربني ال���رم���ل���ّي  ���ُش��وي��ط��ُئ��َك  ف���ال 
وا�شاني ��ّي  ال��ف�����شّ م���وج���ه  ول  ك�����اّل، 
با�شمة والأ�����ش����ح����ار  الأ�����ش����ائ����ل  ول 
ع�����ّزان�����ي م�������ّر  ل�����ّم�����ا  ن�������ش���ي���ُم���ك  ول 
ل ت���ْح���زن���ي ف��ل��ي��ال��ي ال�����ش��ي��ف اآت���ي���ٌة
ك���ّل عط�شاِن ���ش��داه  ي�����ش��ف��ي  و���ش��وف 
له دواء  ل  ع�������ش���اٌل  داٌء  ف���ال���ح���ّب 
الحبيباِن ُي����ْب����دي  م���ا  ي���غ���ّرْن���ك  ف���ال 

�سهيق زفير
ك����������ّف����������ي ال�����������م�����������الم وع������ّل������ل������ي������ن������ي
ب�����ال�����ي�����ق�����ي�����ِن اأودى  ف������ال�������������ش������كُّ 
وت�����ن�����اه�����ب�����ت ك������ب������دي ال�����������ش�����ج�����ون،
ف�����م�����ن م�����ج�����ي�����ري م������ن �����ش����ج����ون����ي؟
��������ن��������ي ال�����������������داء ال������ع������ي������اُء واأم�����������������شّ
ف�����م�����ن م����غ����ي����ث����ي؟ م�������ن ُم����ع����ي����ن����ي؟
اأي����������ن ال�����ت�����ي ُخ�����ل�����ق�����ْت ل����ت����ه����وان����ي،
وب�������������������ات�������������������ْت ت���������ْج���������ت���������وي���������ن���������ي؟
اأّم��������������������������اه ق�����������د غ��������ل��������ب الأ����������ش���������ى
ك����������ّف����������ي ال�����������م�����������الم وع������ّل������ل������ي������ن������ي
ف�����������ّي اأّم��������������������������������������������اه،  ي�����������������ا  اهلل 

ت������ع������ُذل������ي������ن������ي ل  ت������������رّف������������ق������������ي، 
اأره�����������ق�����������ت روح����������������ي ب������ال������ع������ت������اب،
ذري���������ن���������ي اأو  ف�������اأم���������������ش�������ك�������ي�������ه 

اأن����������������ا ����������ش���������اع���������ٌر، اأن����������������ا ب������ائ�������������ضٌ
اأن��������������ا م�������������ش������ت������ه������اٌم، ف�����اع�����ذري�����ن�����ي
اأن������������ا م�������ن ح����ن����ي����ن����ي ف�������ي ج����ح����ي����ٍم
ال�������ح�������ن�������ي�������ِن َح���������������������ّر  م�������������ن  اآه 
اأن����������������������ا ت�������������ائ�������������ٌه ف�������������ي غ������ي������ه������ٍب
������ش�����ب�����ح ال������������������ردى ف������ي������ه ق����ري����ن����ي
�������ش������اق������ت ب��������ي ال�������دن�������ي�������ا دع����ي����ن����ي
اأْن���������������������دب ال�������م�������ا��������ش�������ي، دع�����ي�����ن�����ي
داري ب����ع����ق����ر  ال���������ش����ج����ي����ن  واأن��������������ا 
ف����ا�����ش����م����ع����ي ������ش�����ك�����وى ال���������ش����ج����ي����ِن
ب��������ُه��������زال ج���������ش����م����ي ب�����ا������ش�����ف�����راري

��������د ب��������ال��������ُغ�����������������ش��������وِن   ب��������ال��������ت��������ج��������عُّ
وط�����ن�����ي وم�������ا اأق���������ش����ى ال����ح����ي����اة به
ع����������ل����������ى ال���������������ح���������������ّر الأم���������������ي���������������ِن
واأل����������������������������������������ّذ ب������������ي������������ن رب������������وع������������ه
م�������ن ع����ي���������ش����ت����ي ك�������اأ��������ض ال�����م�����ن�����وِن
ق��������د ك������ن������ت ف����������ردو�����������ض ال�����دخ�����ي�����ل
وج����������ّن����������ة ال����������ن����������ذل ال��������������َخ��������������وؤوِن
ل�����ه�����ف�����ي ع������ل������ى الأح����������������������رار ف���ي���ك
وه��������������م ب����������اأع����������م����������اق ال�������������ش������ج������ون
ودم���������وع���������ه���������م م��������ه��������ٌج واأك�����������ب�����������اٌد
ت����������������رق����������������رق ف����������������ي ال�����������ع�����������ي�����������وِن
ي�����وؤ������ش�����ر، ال�����ل�����ي�����ث  م�����ث�����ل  راع  م�������ا 
ال�������ع�������ري�������ِن ف����������ي  اآوى  واب�����������������ن 
وال�������ب�������ل�������ب�������ل ال���������غ���������ّري���������د ي�������ْه�������وي
وال�������������غ�������������راب ع�������ل�������ى ال������غ�������������ش������وِن
ال���������ش����ب����اب، ب������ك  واأْدُت  وط������ن������ي، 
وك�������������������ّل م�����������ا م��������ل��������ك��������ْت ي����م����ي����ن����ي
وق�����������������َب�����������������ْرُت ف��������ي��������ك م������واه������ب������ي
������ت������ن������زف������ْت ُغ�����ل�����ل�����ي ������ش�����وؤون�����ي وا�������شْ
ودف�����������ن�����������ُت �������ش������ّت������ى ال�������ذك�������ري�������ات
ب���������غ���������ور خ���������اف���������ق���������َي ال������ط������ع������ي������ِن
وك���������������������ش����������رُت ك��������اأ���������ش��������ي ب�����ع�����دم�����ا
ذاب���������������ت ب������اأح�������������ش������ائ������ي ُل�����ح�����ون�����ي
و�������ش������ك������ْب������ُت������ه������ا ��������ش�������ع�������راً رث��������ْي��������ُت
ب����������ه م�������ن�������ى ال�������������������روح ال�������ح�������زي�������ِن
بها، ����ش���ن���ْن���ُت  ����ش���ح���ف���اً  وط���وي���ت���ه���ا 
وم���������������������ا اأن��������������������������ا ب������ال�������������ش������ن������ي������ن
ُمنطوياً ال�����ك�����ّف  ����ش���ف���ر  ورج������ْع������ُت 
ع���������������ل���������������ى �������������������ش������������������رٍّ دف���������������ي���������������ِن
ف���������الأن���������َت ي��������ا وط�������ن�������ي ال�����م�����دي�����ن
وم����������������ا ه������������������������زارك ب�������ال�������م�������دي�������ِن
بنيك، ب��غ��ي��ر  ������ش�����اءْت  وم�����ا  وط����ن����ي، 
ي�������������������ا وط�������������������ن�������������������ي، ظ���������ن���������ون���������ي
اأن������������ا ل��������م اأج������������د ف�����ي�����ه�����م خ�����دي�����ن�����اً
ب�������ال�������خ�������دي�������ِن ل������������ي  َم�������������������ْن  اآه 
وا�������ش������ي������ع������ة الأم�����������������ل ال�����������ش�����ري�����د
وخ�������ي�������ب�������ة ال�������ق�������ل�������ب ال�������ح�������ن�������وِن
رق���������������������������ش�������������وا ع�����������ل�����������ى ن��������وح��������ي
واإْع�����������وال�����������ي، واأط������رب������ه������م اأن����ي����ن����ي
وت������ح������ام������ل������وا ظ������ْل������م������اً وع��������دوان��������اً
ع�����������������ل�����������������ّي واأره�������������������ق�������������������ون�������������������ي
ف���������ع���������رف���������ت���������ه���������م، ون��������ب��������ذت��������ه��������م
ل��������ك��������ّن��������ه��������م ل��������������م ي�������ع�������رف�������ون�������ي
وه�������������ن�������������اك م��������ن��������ه��������م م������ع�������������ش������ٌر
������ش�����اي�����ق�����ون�����ي ك���������م  ل��������ه��������م،  اأفٍّ 
ه����������������ذا رم�������������ان�������������ي ب��������ال�����������������ش��������ذوذ
ب��������ال��������ج��������ن��������وِن رم�������������ان�������������ي  وذا 

وه���������ن���������اك م�����ن�����ه�����م م���������ن رم������ان������ي
ب���������ال���������خ���������الع���������ة وال�����������م�����������ج�����������وِن
������ب������ون وت��������������ط��������������اول ال������م������ت������ع�������������شّ
وم��������������ا ك��������������ف��������������ْرُت، وك��������ّف��������رون��������ي
واأن���������������������������ا الأب�������������������������������ّي ال������ن������ف�������������ض
الم�شوِن وال�������ش���رف  ال����وج����دان  ذو 
وم�������������ا ل�������������������ي  ي���������������������ش����������ه����������د  هلل 
اأن���������������ا ب������ال������ذل������ي������ل ال����م���������ش����ت����ك����ي����ن
ف�������ل�������و دّره��������������������������������������م  دّر  ل 
�������������ش������ار لأّل�������ه�������ون�������ي ُح�������������������ْزُت ال������نُّ
ب������اأ�������ش������واق وج��������دان��������ي  ب�������ْع�������ُت  اأو 
ال��������������ن��������������ف��������������اق لأك��������������رم��������������ون��������������ي
ال�����دواوي�����ن ف�����ي  اأح���������رق  رْح���������ُت  اأو 
ال������������ب������������خ������������ور لأن�����������������ش��������ف��������ون��������ي
ك���ب�������ش���ي اأّن  ذن��������ب��������ي،  ف������ع������رف������ُت 
ل������ي�������������ض ب������ال������ك������ب�������������ض ال���������ش����م����ي����ن
ي������������ا ق��������������������وُم ك��������������ّف��������������وا، دي������ن������ك������م
ل���������ك���������م، ول�������������ي ي����������ا ق�������������وم دي�����ن�����ي
الحلو، ال������ف������وؤاد  ح���ل���م  ي����ا  ل����ي����الي، 
ي��������������������ا دن�����������������ي�����������������ا ال��������������ف��������������ن��������������وِن
ي����ا رّب������ة ال�������ش���رف ال���رف���ي���ع ال���ِب���ْك���ر،
وال���������������خ���������������ُل���������������ق ال����������ر�����������ش����������ي����������ِن
ي���������ا خ��������م��������رة ال������ق������ل������ب ال���������ش����ج����ي
وح������������ّج������������ة ال��������ع��������ق��������ل ال����������رزي����������ن
�������ن�������ُت ال�������ع�������ه�������ود ول�����������م اأِح�������������ْد ��������شُ
ع������ن������ه������ا، ف������ي������ا ل���������ي���������الَي �����ش����ون����ي
ع�����������������ودي ل�����ق�����ي�����������ش�����ك ب������ال������ه������وى
ال�����������ع�����������ذرّي ب�����ال�����ق�����ل�����ب ال������ره������ي������ِن
ع����������������ودي اإل������������ي������������ه، و�������ش������اط������ري������ه
ال���������ح���������ّب ب�������ال�������دم�������ع ال���������ش����خ����ي����ِن
ع������������������ودي اإل�������������ي�������������ه، واأ��������ش�������م�������ع�������ي
ن���������ج���������واه ف���������ي ظ������������ّل ال�������������ش������ك������وِن
ف������ه������و ال��������������ذي ل���������ه���������واك �����ش����ّح����ى
ب�������ال�������رخ�������ي���������������ض وب�������ال�������ث�������م�������ي�������ِن
ل��������ي��������ل��������ى، ت��������ع��������ال��������ي زّودي������������ن������������ي
ق�������ب�������ل ال���������م���������م���������ات، ووّدع��������ي��������ن��������ي
ت�������ت�������م�������ّن�������ع�������ي ل  ل�����������������ي�����������������الي، 
ت����خ����ذل����ي����ن����ي ل  ب�����������ي،  رح����������م����������اِك 
ل�������ي�������ل�������ى، ت��������ع��������ال��������ْي وا�������ش������م������ع������ي
وح����������ي ال�����������ش�����م�����ي�����ر، وح�����ّدث�����ي�����ن�����ي
ال���ت���ق���ي���ن���ا اإذا  ال������ع������ت������اب  ودع������������ي 
ول���������ي���������ِن رْف����������������������ق  َف�����������ف�����������ي  اأو 
اأط�����������ول ف�������ت�������اك  وع��������م��������ُر  ل  ل�����������َم 
م���������ن���������ه ع���������م���������ر ال�������ي�������ا��������ش�������م�������ي�������ِن
واأو��������������ش�������������اب�������������ي، اآلم�������������������������ي  هلل 
ُت���������������ش�������ع�������ف�������ي�������ن�������ي ل����������������م  اإذا 
ه������ي������م������ان ك�����ال�����م�����ج�����ن�����ون اأخ������ب������ط
ف���������ي ال�����������ظ�����������الم، ف�����اأخ�����رج�����ي�����ن�����ي
ُم�������ت�������ع�������ّث�������راً ن�������ْه�������ب ال������و�������ش������او�������ض
وال�������������م�������������خ�������������اوف وال����������ظ����������ن����������وِن
ح�������������ّف�������������ت ب���������������������َي الأ�������������ش������������ب������������اح
���������ش��������ارخ��������ًة، ب��������رّب��������ك اأن�����ق�����ذي�����ن�����ي
وا���������ش��������ف��������ي غ������ل������ي������ل������ي، واب������ع������ث������ي
م��������ْي��������ت ال�������ي�������ق�������ي�������ن، ودّل������ل������ي������ن������ي
ال������رح������ي������ل ُح����������������ّم  اإذا  ل�������ي�������ل�������ى، 
������ك ب��������الأن��������ي��������ِن وغ���������������������ضّ ق������ي�������������شُ
������ب������ا وراأي����������������������������ِت اأح���������������������الم ال�������������شِّ
وال��������ح��������ّب ������ش�����رع�����ى ف�������ي ج���ف���ون���ي
ول��������ف��������ْظ��������ُت روح�����������������ي، ف����اط����ب����ع����ي
ُق��������َب��������ل ال�������������������وداع ع������ل������ى ج���ب���ي���ن���ي
ب������ج������ن������ازت������ي م�����������������ش��������وا  واإذا 
ب��������ب��������ن��������ات ف���������ك���������ري ������ش�����ّي�����ع�����ي�����ن�����ي

�سهى �سامية

ابن الحلواني نزار قّباني
ولم يجمع  اأبي غنياً  الحال. لم يكن  المتو�ّشطة  الدم�شقّية  الأ�شر  اأ�شرتنا من 
اإعا�شتنا،  ُينفق على  ث��روة، كّل مدخول معمل الحلويات الذي كان يملكه، كان 
وتعليمنا، وتمويل حركة المقاومة ال�شعبية �شّد الفرن�شيين. واإذا اأردُت ت�شنيف 
اأبي اأ�شّنفه دون ترّدد بين الكادحين، لأنه اأنفق خم�شين عاماً من عمره، ي�شتن�شق 
روائح الفحم الحجري، و يتو�ّشد اأكيا�ض ال�شّكر، واألواح خ�شب ال�شحاحير. وكان 
يعود اإلينا من معمله في زقاق معاوية كّل م�شاء، تحت المزاريب ال�شتائية كاأنه 
�شفينة مثقوبة. واإني لأتّذكر وجه اأبي المطلي بهباب الفحم، وثيابه الملطخة 
اإلى  والنتماء  بالبرجوازية  يّتهمونني  من  كالَم  قراأت  كّلما  والحروق،  بالبقع 

الطبقة المرّفهة، وال�شاللت ذات الدم الأزرق...
ن. ق

كتاب  ال��وّراق��ي��ن  اأح��د  ل��دى  �شدر حديثاً 
ال�شيوطي  ال��دي��ن  ج��الل  لمولنا  جديد 
الذي دفعته �شهرة القطائف والكنافة اإلى 
جمع ما قيل فيهما في كتاب �شّماه "منهل 

اللطائف في الكنافة والقطائف".
ومن هذا الكتاب نختار بع�شاً من اأقوال 
ال�شنَفْين  ه��ذي��ن  ف��ي  ال��ع��رب  ���ش��ع��رائ��ن��ا 

ال�شهيَرْين من الحلويات.
يقول اأبو الح�شين الجنرار:

بالقط�ر ال���ك���ن���اف���ة  اأك�����ن�����اف  اهلل  ���ش��ق��ى 
وج��������اد ع���ل���ي���ه���ا ������ش�����ّك�����راً دائ�������������م  ال���������درِّ
وت��������ّب��������اً لأوق����������������ات ال�����م�����خ�����ّل�����ل  اإن����ه���������ا
ت����م����ّر ب����ال ن���ف���ع وُت���ح�������ش���ب م����ن عمري

ويقول ال�شاعر ابن نباته: 
ب�شحن�ِه ال����غ���������الء  ج���������اء  وق���������د  اأق��������ول 
ع��ق��ي��ب ط��ع��ام ال��ف��ط��ر ي���ا غ��اي�����ة  المن�ى
ل���ي ج����اء ���ش��ح�����ن  قطائ�ٍف ب��ح��ّق��ك ق���ل 
وب���ح ب��ا���ش��م م��ن اأه����وى ودع��ن��ي م��ن الكنى

ويقول �شهاب الدين: 
اإل�����ي�����ك ا����ش���ت���ب���اق���ي ي�����ا ك���ن���اف�������ة  زائ���������ٌد
�شبر ول  ك�����ال  ع���ن���ك  غ����ن����اء  ل�����ي  وم������ا 
وليل�ة ي�����������وم  ك��������ّل  اأك������ل������ي  زل����������ِت  ف������ال 
القطر ب���ج���رع���ائ���ك   م���ن���ه���اًل  زال  ول 

ويقول اأبو هالل الع�شكري:
ك������ث������ي������ف�������������ة ال������ح�������������ش�������������و ول�����ك�����ن�����ه�����������ا
ّ�������ْه رق������ي������ق�������������ة ال�������ج�������ل���������������د  ه�������وائ�������ي��������
���������ت ب�������م�������اء ال���������������ورد اأع�����ط�����اف�����ه�����ا ُر����������شَّ
ّ������ْه م������ن�������������ش������ورة ال����������ط����������ّي  وم������ط������وي�������

ويقول زين الق�شاة ال�شكندري: 
م�����ح�����������������ش�����������وة ق�������ط�������ائ���������������ف  دّر  هلل 
م�����ن ف�������ش���ت���ق دع������ت ال����ن����واظ����ر وال����ي����دا
�شحنه�ا ف������ي  ب��������دت  ل����م����ا  ����ش���ّب���ه���ت���ه���ا 
ب����ح����ق����اق ع�������اج ق������د ُح�������ش���ي���ن زب�����رج�����دا

ويقول ال�شاعر �شّد الدين بن عربي: 
وق��������ط��������ائ��������ف م��������ق��������رون��������ة ب����ك����ن����اف���������ة
م�������ن ف�����وق�����ه�����ن ال�����������ش�����ّك�����ر ال��������م��������ذروُر
ه������ات������ي������ك ت�����ط�����رب�����ن�����ي ب�����ن�����ظ�����م رائ��������ق
وي�������روق�������ن�������ي م��������ن ه�����������ذه ال�����م�����ن�����ث�����وُر

راأي���������ت���������ه �������ش������ح������راً ي�����ق�����ل�����ي زلب�����ي�����������������ًة
ُي���ل���ق���ي ال���ع���ج���ي���ن ل���ج���ي���ن���اً م����ن اأن���ام���ل���ه

كالق�شِب  وال��ت��ج��وي��ف  ال��ق�����ش��ر  رّق����ة  ف��ي 
الذه��ِب م����ن  ����ش���ب���اب���ي���ك�������اً  ف��ي�����ش��ت��ح��ي��ل 

اأهدى ُعبيد اهلل بن خّلكان للمتنّبي حلوى عبارة عن �شّكر ولوز على �شكل اأ�شماك 
ت�شبح في الع�شل، فقال المتنّبي )وكان في �شباه( ي�شكره وي�شف الحلوى:

مهديها راأي������������ُت  م�����ا  ه�����دي�����ٌة 
رج����ِل ف����ي  ال���ع���ب���اد  راأي���������ُت  اإل 
�شمك اأق�����ّل�����ه�����ا  ف�����ي  م�����ا  اأق����������لُّ 
الع�شِل م���ن  ب���رك���ة  ف���ي  ي�����ش��ب��ح 
ك���ي���ف اأك�����اف�����ي ع���ل���ى اأج��������ّل يٍد
ِقَبلي ي�����ٌد  اأن����ه����ا  ي�����رى  ل  م����ن 

ثّم عاد ابن خّلكان فاأر�شل
جامًة فيها حلوى مختلفة،

فرّدها ال�شاعر وكتب فيها
بالزعفران:

وّدا ب����زائ����دي  ف��ل�����ش��َت  ����ْر  اأق���������شِ
ب���ل���غ ال����م����دى وت����ج����اوز ال���ح���ّدا
اأر�����ش����ل����َت����ه����ا م�����م�����ل�����وءًة ك����رم����اً
ف������رددُت������ه������ا م�����م�����ل�����وءًة ح���م���دا
فارغٌة وه����ي  ت��ط��ف��ح  ج����اءت����َك 
م���ث���ن���ى ب�������ِه وت����ظ����ّن����ه����ا َف���������ْردا
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حول  ال��ب��ح��ث  م���ن���اط���ات  اأول  اإن 
الأنتلجن�شيا ال�شودانية هو محاولة 
الإجابة عن الأ�شباب التي اأّدت اإلى 
كما  ال�شوداني  الأدب  انت�شار  ع��دم 
الأخ���رى. ولعّل  الآداب  بقّية  ف��ي  ال��ح��ال  ه��و 
هذا الأمر هو واحد من المعّوقات الأ�شا�شية 
ال�����ش��ودان��ي ح��ّظ��ه من  ل��ق��اء الأدب  ف��ي �شبيل 
وعالمياً،  اإقليمياً  والتداول  والنقد  النت�شار 
العالمي  وال���روائ���ي  الأدي����ب  ا�شتثنينا  واإذا 
ال��ط��ّي��ب ���ش��ال��ح و���ش��اع��ر ال��ق��ط��ري��ن محمد 
القوقعة  ح�شار  من  هربا  اللذين  الفيتوري 
بقّية  اأن  نجد  اأرح����ب،  ع��وال��م  اإل���ى  المحلية 
اإن  زالوا محا�شرين،  ال�شودانيين ما  الأدباء 
اأخرى  لأ�شباب  اأو  ذات��ي��اً  مدفونين،  نقل  ل��م 
المّطردة  للتغّيرات  ن��ظ��راً  ح�شرها  ي�شعب 
المختلفة:  ال�����ش��ودان��ي��ة  ال��ح��ي��اة  مناحي  ف��ي 
تقنياً  وحتى  واقت�شادياً  و�شيا�شياً  اجتماعياً 
تفتقر  ال�شودانية  والتوزيع  الن�شر  دور  اإن  اإذ 
اإلى اأهم المقّومات، بما يجعلها ل تعي دورها 
الر�شالّي في حمل الثقافة والأدب على النحو 
والموّزع  النا�شر  ب��دور  فتكتفي  يجب،  ال��ذي 
ال�شلبي على اأ�شا�ض ربحّي لي�ض اإل. وتطوير 
المهنية  لتقنياتها  الن�شر  ودور  موؤ�ش�شات 
التعامل  ف��ي  واأدوات��ه��ا  وك��وادره��ا  والحرفية 
اأحد الركائز التي  مع الن�شو�ض الأدبية هو 
عملية  ف��ي  ال�����ش��ودان��ي  الأدب  عليها  يعتمد 
واأن��ا هنا حين  العالمي.  الأدب  �شوق  اختراق 
في  اأب���داً  العالمية  اأح�شر  ل  عالمي،  اأق���ول: 
ال���ق���راءات وال��ك��ت��اب��ات غ��ي��ر ال��ع��رب��ي��ة، واإنما 

اأق�شد بها ما وراء ال�شودانية عموماً. 
�شاعدت  التي  العوامل  اأح��د  هو  النقد  غياب 
على دفن التراث الثقافي ال�شوداني، وما لم 
لو�شول  طريقة  ال�����ش��ودان��ي��ون  الأدب����اء  يجد 
اأع��م��ال��ه��م اإل����ى ال���ن���ّق���اد ف��ل��ن ُت���ج���دي جميع 
من  بها  يقومون  التي  الفردية  المحاولت 
ال�شبكة  ف��ي  ون�شر  وق���راءة  ا�شتماع  جل�شات 
جداً  متوا�شعة  م��ح��اولت  ف��ي  العنكبوتية 
منهم للو�شول اإلى المتلّقين. فمعظم الأدباء 
ال�����ش��ودان��ي��ون ي��ك��ت��ف��ون ب��ن��ق��د ال��م��ت��ل��ّق��ي غير 
الأكاديمي والمتمّثل في ردود اأفعالهم �شواء 
عبر و�شائل الإعالم المقروءة اأو الم�شموعة 
يتلّقاها  ال��ت��ي  الت�شفيقات  م��وج��ة  ح��ت��ى  اأو 
الت�شفيق  اأدبية. لي�شبح  اأم�شية  اأو  في ندوة 
تيرمومتر  هو  الفردية  الإ���ش��ادات  مجّرد  اأو 
في  التوا�شع  وهذا  ال�شوداني.  الأدب��ي  النقد 
الحقيقة لي�ض توا�شعاً حميداً، بل هو توا�شع 
اأم����ره. وم���ن دون محاولت  ع��ل��ى  ال��م��غ��ل��وب 
اإلى  للو�شول  ج���اّدة  موؤ�ش�شية  اأو  �شخ�شية 
ح����دود اأب��ع��د م��ن ال��م��ت��اح ف�����ش��وف ل��ن ي�شل 
التي  ال��ت��داول  مرحلة  اإل��ى  ال�شوداني  الأدب 
وبالتالي  ال��ن��ّق��اد،  اأن��ظ��ار  لفت  ب��دوره��ا  تتيح 
الذي ي�شتحّقه. وعليه �شيظل  نيله النت�شار 
اأروقة  ف��ي  ُت��ت��داول  اإخ��وان��ي��ات  النقد م��ج��ّرد 
الأدب ال�شوداني ال�شّيقة من نّقاد �شودانيين 

اإلى مبدعين تربط بينهم عالقات. 
نجد  الجاّدة،  النقدية  الحركات  عن  وبعيداً 
حركة ُيمكن اأن ن�شّميها: الكت�شافات الفردية، 
كتلك التي قام بها الروائي الفرن�شي دو �شان 
وما  لوفان،  الفرن�شي خافيير  والأدي��ب  بول 
والدكتور  ال��ع��ب��دل��ي  يحيى  ال�����ش��اع��ر  ب��ه  ق���ام 
���ش��ل��ي��م��ان ي��ح��ي��ى م��ح��م��د م���ن ت���ن���اول نقدي 
اأنواعه،  ال�شوداني بجميع  وت�شريحي لالأدب 
على مّر الع�شور القديمة والمعا�شرة. ورغم 
م��ا ف��ي ه��ذه التجارب م��ن غنى وج��ّدي��ة، اإل 
اأنها تظّل قا�شرة عن تقديم الأدب ال�شوداني 

بجميع خ�شو�شّياته كما يجب. 
هو  ال�����ش��ودان��ي  الأدب  انت�شار  م��ع��ّوق��ات  اأح���د 

اإيغال الأدباء اأنف�شهم في ال�شودنة. ول اأعني 
بذلك اأن الحّل في �شبيل ذلك هو التخلي عن 
التنميط المطلوب لكل اأدب. لكن اأعني بذلك 
تلك الروؤية التغّزلية التي يتعامل بها الأدباء 
جغرافية  �شودانية  ثقافة  م��ع  ال�شودانيون 
والجزيرة  البطانة  اأهل  ثقافة  وهي  بعينها، 
ع��ل��ى وج����ه ال��ت��ح��دي��د، ف���ي م��ح��اول��ة منهم 
لإيهام القارئ ال�شوداني والعربي اأن الثقافة 
اأن�شج من هذه التجربة  ال�شودانية لم تنتج 
ومفرداتها.  لغتها  ف��ي  ال��م��ت��ف��ّردة  الثقافية 
وحتى  ال�شوداني  الأدب  لن�شو�ض  فالمتتّبع 
على م�شتوى الم�شرح والدراما يجد الت�شّدق 
والتي  الثقافة  بهذه  الوا�شَحين  واللت�شاق 
اأن تكون واح��دة من رواف��د الثقافة  ل تعدو 
ال�����ش��ودان��ي��ة وا���ش��ع��ة ال��ت��ع��ّددي��ة، وب��ال��ت��ال��ي ل 

ي�شح القول بتمثيلها لها. 
يكاد  ال�شودانية  غير  الآداب  على  والمّطلع 
قائمة  ب��اإع��ط��اء  الأدب����اء  اهتمام  ع��دم  يلحظ 
تف�شيلية بمحتويات تراث البيئة التي ُيكتب 
و�شوفات  منها من خالل  ينفذ  ما  اإل  عنها 
الأجنبية  الآداب  في  �شيما  ل  �شرفة،  فنّية 
على  ال�شردي  الإن�شاني  بالجانب  تهتّم  التي 
تفا�شيل  اإلى  الدخول  دون  الخ�شو�ض  وجه 

على  الت�شديد  مع  خ�شو�شية.  اأكثر  تراثية 
العربية  باللغة  المكتوب  الأدب  خ�شو�شية 
تراثاً  اللغة  كون  حول  الآداب  لهذه  المغاير 
المتنّقلة  ه���ذه  وخ�شو�شية  ذات����ه،  ح���ّد  ق��ي 
جغرافياً من بيئة اإلى اأخرى. علينا للخروج 
من هذا المحك اأن ننتقل من حالة الهتمام 
الهتمام  اإل�����ى  وال����ت����راث  ال��ث��ق��اف��ة  ب�������اأدوات 
الكامل بالثقافة والتراث نف�َشيهما، لأن هذه 
الأدوات - بما فيها من لغة - متغّيرة ب�شكل 
على  كثيراً  �شنعّول  كّنا  واإن  وم�شتمّر.  دائ��م 
التراث  اأدوات  لتنتقل من  التغّير  ميكانيكية 
التاأريخانية  اإلى التراث نف�شه، فاإن الحركة 
لالأدب  الأزل���ي  تعريفنا  ف��ي  المق�شودة  ه��ي 

وهي مناط اهتمامه الأوحد.
بطريقة  الُم�شاغ  ال�شعب  ت��اري��خ  ه��و  الأدب 
والأدب   - اأك��ادي��م��ي��ة  اأق�����ول  ل  ك���ي   - ف��ّن��ي��ة 
يتعّرف  اأن  ي�شتطيع  ال����ذي  ه���و  ال��ح��ق��ي��ق��ي 
وا�شحة  تلميحات  اإل���ى  خ��الل��ه  م��ن  ال��ق��ارئ 
يتناولها  التي  البيئة  واقع  لمجمل  و�شريعة 
الن�ض الأدبي: �شيا�شياً واجتماعياً واقت�شادياً 
المرجعيات  وكّل  واأمنياً  وع�شكرياً  وتاريخياً 
ب��ك��ّل دقة.  البيئة  ت��و���ش��ح ج��وان��ب  ق��د  ال��ت��ي 
هو  متغّيرة  ب����اأداة  الت�شّبث  ي�شبح  وع��ن��ده��ا 
قتل  على  تعمل  ال��ت��ي  الدوغمائية  م��ن  ن��وع 
الن�ض الأدبي وبالتالي على قتل المبدع اأدبياً 
وبين  ناحية  التطّور من  وبين  بينه  فيحول 

النت�شار من ناحية اأخرى. 
مركزية  ع��ن  التفتي�ض  اإل���ى  نلجاأ  اأن  ودون 
ثقافة  ف���اإن  وهام�شها،  ال�����ش��ودان��ي��ة  الثقافة 
اإن���م���ا ه���ي خ��ل��ي��ط متمّيز  ال��م��رك��ز ال��ف��ع��ل��ّي��ة 

المتعّددة  ال�����ش��ودان��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ات  جميع  م��ن 
ت�شّكل  اأ�شباب  النظر عن  بغ�ّض  والمت�شابكة، 
�شيا�شية  اأ�شباب  من  الو�شطية  الثقافة  هذه 
التاريخ  م�����ّر  ع���ل���ى  م��خ��ت��ل��ف��ة  واق���ت�������ش���ادي���ة 
ال�شواء.  على  والقديم  المعا�شر  ال�شوداني 
�شالحة  الهجين  اللغة  ه��ذه  اعتبار  ويمكن 
التعريفات  اإل�����ى  ال���ل���ج���وء  دون  ل��ل��ت�����ش��دي��ر 
على  لها  المعرفية  والإح����الت  الجغرافية 
اأي حال، متخّطين ورطة الت�شّبث بعن�شرية 
ال��ل��ه��ج��ة ال��ج��غ��راف��ي��ة وم���ت���ج���اوزي���ن ح���دود 
اأرحب،  اأفق �شوداني  اإلى  التاريخية  جذورها 
تعميماً  اأ���ش��ّد  ال�����ش��ودان��ي  العن�شر  ف��ي  ي��ك��ون 
ل�شرد  هنا  ال��م��ج��ال  ولي�ض  و���ش��وح��اً.  واأك��ث��ر 
ال�شوداني  الأدب���ي  فالواقع  ذل��ك،  من  نماذج 
والم�شاهدة  ال��م��ق��روءة  النماذج  بهذه  مليء 

والم�شموعة.
لت�شمل  المدفونة تطول  ال�شودانية  القائمة 
اأ�شماء تجعلنا ن�شاب ب�شدمة حقيقية عندما 
نعلم اأن هذه الأ�شماء المهّمة ما زالت تجهل 
طريقها اإلى المتلقي العربي والعالمي، ولنا 
اأتيحت  لو  ال�شوداني  الأدب  و�شع  نتخّيل  اأن 
اإل��ى خ��ارج ح��دود القطر  له فر�شة الو�شول 
ال�شوداني، لح�شول المناف�شة التي ي�شتحّقها 
مع نظرائه من الآداب الأخرى: علي المك، 
اإبراهيم،  اإ�شحاق  اإبراهيم  الفا�شل،  ب�شرى 
ف�شيلي جماع، عمر الدو�ض، مختار عجوبة، 
ع��ب��د ال��ع��زي��ز ب��رك��ة ���ش��اك��ن، م��ح�����ش��ن خالد، 
عي�شى الحلو، محمود مدني، طارق الطيب، 
اأحمد  محمد  ال�شّر،  ت��اج  اأمير  خ�شر،  بثينة 
ع��ب��د ال��ح��ي، ي��و���ش��ف ع��ي��داب��ي، م��ح��ي الدين 
اإ�شماعيل،  اآدم  اأبكر  �شند،  م�شطفى  ف��ار���ض، 
عاطف  ع��م��ر،  الفا�شل  ملكة  م��اأم��ون،  ران��ي��ا 
خيري، ال�شادق الر�شي، ع�شام عي�شى رجب، 
اأن�ض م�شطفى وغيرهم الكثير من الأ�شماء 
اأنف�شهم،  ال�����ش��ودان��ي��ون  ح��ت��ى  يجهلها  ال��ت��ي 

ناهيك بالنقاد والمتلّقين العرب وغيرهم. 
م���ن هذه  ف���ي واح�����دة  ال��خ��و���ض  اأردن������ا  واإذا 
المناحي الأدبية في محاولة لت�شكيل اأنموذج 
نقدي لها، نجد األ اأجدى من تناول الرواية 
لحياة  خ�شو�شية  اأك��ث��ر  كمثال  ال�����ش��ودان��ي��ة 
التراث والثقافة ال�شودانيَّين، وللوقوف على 
مجمل  ف��ي  الكائنة  والثقافة  ال��وع��ي  حركة 
الأدب ال�شوداني، لأن بقية الآداب ل تحتمل 
ا�شتثنينا  اإذا  اإل  اأب��داً،  التاريخي  العبء  هذا 
والن�شو�ض  والدراما  الم�شرح  ب�شفة خا�شة 
فال  الرواية  على  نتكّلم  وعندما  الملحمية. 
لمحاولة  نتعّر�ض  اأن  دون   - عندها  لنا  ب��ّد 
اأهم  ن��ق��ف ع��ل��ى ع���دد م���ن  اأن  ت��ق��ي��ي��م - م���ن 
في  كثيراً  �شاعدت  التي  ال�شودانية  الروايات 
ال�شودانية  والأنتلجن�شيا  بالبيئة  التعريف 
المرحلة  لمتطّلبات  م��الئ��م��ة  اأك��ث��ر  ب�شكل 
اأو  "النزواء" الأدب�����ي  ح��ال��ة  م��ن  ال��ح��ال��ي��ة 

المرحلة الجنينية، اإذا جاز التعبير. 
اإلى  ال��ه��ج��رة  "مو�شم  رواي����ة  ت��ن��اول��ن��ا  واإذا 
ال�شمال" اأو "عر�ض الزين" للطّيب �شالح، 
الم�شتحيلة"  المدن  اإل��ى  "الطريق  ورواي��ة 
رواي����ة  اأو  اإ���ش��م��اع��ي��ل،  اآدم  اأب���ك���ر  ل���ل���روائ���ي 
اإبراهيم  للروائي  مياكايا"  البنت  "اأخبار 
اإ�شحاق، �شنجد اأنه قد تكّونت لدينا ح�شيلة 
ال�شخ�شية  فهم  على  ت�شاعدنا  ج��داً  مهمة 
البيئي  ال�شودانية من خالل فهم المعطى 
الروايات.  ه��ذه  رواي��ة من  كل  في  الوا�شح 
اإلى رواي��ات الطّيب �شالح التي  واإذا رجعنا 
والدرا�شات  النقد  من  ال��واف��ر  حظها  نالت 
ال��ن��ق��دي��ة، ب��ح��ك��م ع��ال��م��ّي��ة ���ش��اح��ب��ه��ا، نجد 
للروائيين  الأدب���ي���ة  ال��م��ن��ت��وج��ات  ب��ق��ّي��ة  اأن 
ال�����ش��ودان��ي��ي��ن ل��م ت��ل��َق ال��ح��ظ ن��ف�����ش��ه، رغم 

ه�سام اآدم

حيث  م��ن   - ي��ق��ّل  ل  معظمها  اأن 
الحبكة الدرامية واللغة ومقّومات 
الرواية المعّرفة - عن بقية روايات 
اأن  ع��رف��ن��ا  واإذا  ���ش��ال��ح.  ال��ط��ّي��ب 
المتلّقي العربي اأو غير ال�شوداني 
اأدّق م�شتعّد تماماً لمعرفة  ب�شفة 
المزيد عن الأدب ال�شوداني، نجد 
اأنف�شنا اأمام اإ�شكالية اأخرى تكمن 
في المبدع ال�شوداني نف�شه، الذي 
اإل��ى عوالم الأ�شفير  اآث��ر الن��زواء 
والأخوانيات، مكتفياً بذلك عو�ض 
الم�شروب  العزلة  حائط  اقتحام 

حوله اإلى اآفاق اأو�شع واأرحب. 
اإن الفهم المغلوط لالأدب ولدوره، 
اأ�شباب تاأّخرنا  اأهم  ُيعّد واحداً من 
الأخ��������رى  الآداب  م����واك����ب����ة  ف�����ي 
�شبقها،  ي��ك��ن  ل���م  اإن  وم��ج��ارات��ه��ا 
اأو  اإمتاع ذاتية  الأدب و�شيلة  فلي�ض 
حتى جماهيرية بقدر ما هو ِحرفة 
مقاماتها،  اأ�شمى  ف��ي  دبلوما�شية 
وعمل تاأريخي في واحدة من اأهم 
كان  ورب��م��ا  الداخلية.  خ�شائ�شها 
نيل  في  المبا�شر  ال�شبب  هو  ذل��ك 
الطّيب �شالح جائزته العالمية، اإذ 
اأنه وعى تماماً هذا الدور الريادي 
لغوية  ب��ح��رف��ي��ة  ون���ق���ل  ل��������الأدب، 
تفا�شيل الحياة والبيئة ال�شودانية 
متمّثلة في �شخو�ض روايته. وبهذا 
ال��م��ف��ه��وم ال���ح���ي���وي ل������الأدب نجد 
اإ�شحاق  اإبراهيم  ك��رواي��ة  رواي��ة  اأن 
"اأخبار البنت مياكايا" ل تقّل اأهمية 
وروعة عن رواية الطيب �شالح، اإذ 
يعتمد فيها الراوي على ديناميكية 
والأ�شطورة  ال��ل��غ��ة  ب��ي��ن  ال�����ش��راع 
هذه  متناق�شات  بجميع  والتاريخ 
والفاعلة. وكذلك  الحّية  العنا�شر 
البركل"  جبل  يهتّز  "عندما  ق�شة 
الجبل" لمختار  "�شالح  رواي��ة  اأو 
فيه  ي��ح��ت��ف��ي  ال������ذي  ع���ج���وب���ة  ود 
�شخو�ض  ف��ي  متمثلة  ب��ال��خ��راف��ات 
�شفلّية  عالقات  لهم  الذين  روايته 
ب��ع��ال��م ال��ج��ن وال�����ش��ع��وذة ك��م��ا في 
و"ود  الرحمن"  "فتح  �شخ�شية 
حبوبة"، ول يختلف اثنان على اأن 
ا�شتك�شافي  طابع  لهما  الروايَتين 
خطير ج��داً، وهو اأق��رب اإل��ى مزايا 
التنقيب في خبايا التراث والتاريخ. 
التي  الج�شيمة  التاريخية  المهّمة 
ال�شوداني  المبدع  عاتق  على  تقع 
وال��ن��اق��د ال�����ش��ودان��ي ه��ي ن��ق��ل هذا 
الآخرين،  اإلى  الثّر  الأدب��ي  التراث 
الآخر  اإلغاء  والنتقال من مرحلة 
انتظار  ومن مرحلة  اكت�شافه،  اإلى 
الآخ���ر اإل��ى ال��ذه��اب اإل��ي��ه، ل �شيما 
ذل����ك،  ل��م��ث��ل  م���الئ���م  ال���ج���و  واأن 
التفعيل  ع��وام��ل  ت��واف��رت  م��ا  متى 
الإيجابية، لأن المزاج الأدبي لي�ض 

مزاجاً ذاتياً �شرفاً.
ال��ع��الق��ة ب��ي��ن ال��م��ب��دع وال��ن��اق��د اأو 
على  وال��ن��اق��د  ال��ك��ات��ب  بين  فلنقل 
اأن الث��َن��ي��ن م��ب��دع��ان هي  اع��ت��ب��ار 
عالقة ل�شيقة جداً، لكن ميكانيكية 
وا�شحة  ل��ي�����ش��ت  ال���ع���الق���ة  ه�����ذه 
على  ك�شودانيين  اإل��ي��ن��ا،  بالن�شبة 
وجه التحديد، وكعرب ب�شكل عام. 
العالقة  لهذه  الفترا�شي  الو�شع 
كاتباً  ال��ك��ات��ب  ك����ون  اأب���ج���دي���ة  ه���و 

قارئاً  وال��ن��اق��د  الأول،  ال��م��ق��ام  ف��ي 
فاإن  ه��ذا  وعلى  الأول.  المقام  ف��ي 
بمجّرد  تنتهي  الكاتب  "وظيفة" 
والن�شر  الكتابة  فعل  م��ن  انتهائه 
الناقد  دور  هنا  وي��اأت��ي  للمتلّقين، 
كقارئ،  "وظيفته"  يمار�ض  ال��ذي 
وع��ن��دم��ا ي�����ش��ت��ف��ّزه ن�����ّض م���ا، فاإنه 
يعكف على قراءته بعين احترافية 
ال���م���ّرة. وم���ن ه��ن��ا يتبّين لنا  ه���ذه 
المبدعة  ال��م�����ش��ت��ف��ّزة  ال��ك��ت��اب��ة  اأن 
وبالتالي  ال��ن��ق��د،  تجلب  ال��ت��ي  ه��ي 
اأو الباعث الأ�شا�شي  فهي المحّرك 
كالر�ّشام  ت��م��ام��اً  ال��ن��ق��د،  ل��ح��رك��ة 
ما،  طبيعي  منظر  ي�شتفّزه  ال���ذي 
تجعله  م��ع��ّي��ن��ة  ���ش��ع��وري��ة  ح��ال��ة  اأو 
الم�شعورات  تحليل هذه  ي�شرع في 
لوحة،  اإل��ى  ويترجمها  والمرئيات 
وي��ب��ق��ى ال��ت��ح��ل��ي��ل م���ح�������ش���وراً في 
بها  يتعامل  التي  المدر�شة  نطاق 
اأم  انطباعية  اأك��ان��ت  ���ش��واًء  الر�شام 
تكعيبية  اأم  �شوريالية  اأم  تجريدية 
مدار�ض  من  ذل��ك  وغير  رمزية  اأم 
ال��ت�����ش��ك��ي��ل��ي. وم�����ن مجمل  ال���ف���ن 
ه��ذه ال��دائ��رة الإب��داع��ي��ة ن�شتطيع 
بالتركيز  الدائرة  ح��دود  ُنوجد  اأن 
في  لنخرج  الكثيرة  تما�شاتها  على 
هي:  محّددة  ح�شيلة  اإل��ى  النهاية 

الفعل ورّد الفعل. 
الحركة  دور  اأن  ن��ج��د  ���ش��ب��ق،  م��م��ا 
النقدية في حقيقته ل يقت�شر على 
الكّتاب  ي�شمل  ب��ل  فح�شب،  النّقاد 
اأي�شاً، فهو م�شوؤولية م�شتركة، ومن 
الم�شوؤولية  اأن نحّدد هذه  ال�شعب 
طالما  م��ح��ّدد،  جغرافي  نطاق  في 
اأننا نتكلم على "فن" اأو "اأدب" في 
اع��ت��ب��اره اأح���د رواف���د ال��ف��ن الأكثر 
عبقرية. ل اأزعم عن�شرية اأدبية، اأو 
انحيازاً اإلى هذا الجانب من الفن، 
لكنه في نظري اأكثر الفنون عمقاً 
الإن�شانية.  الناحية  من  ون�شوجاً 
اإن  ن��ق��ول  اأن  ن�شتطيع  ف��ال  وعليه 
تقع  ل  )مثاًل(  الم�شريين  النّقاد 
الحركات  تتّبع  م�شوؤولية  عليهم 
الأدب�����ي�����ة ف����ي ال���������ش����ودان )م���ث���اًل( 
ف��اأن��ا ل  ت��م��ام��اً،  وال��ع��ك�����ض �شحيح 
اأتكّلم على جغرافيا بل على ق�شية 
الإبداع  الأول:  المقام  في  اإن�شانية 

بغ�ّض النظر عن بيئته. 
محّددة،  بجغرافيا  المقّيد  والنقد 
مقّنناً  ن��ق��داً  حقيقته  ف��ي  اأع��ت��ب��ره 
وعندما  التطوير.  على  ي�شاعد  ل 
اأق���������ول: ت���ط���وي���ر، ف���اإن���ن���ي اأع���ن���ي 
ي�����ش��م��ل حركة  ال�������ذي  ال���ت���ط���وي���ر 
ال�شواء.  الأدب على  النقد، وحركة 
ف��ال��م��ل��ك��ات ال��ن��ق��دي��ة ت��ح��ت��اج اإل���ى 
بالتحّدي  ال��ن��اق��د  ُت�شعر  ن�شو�ض 
اأّول الأمر، في محاولة لتف�شي�ض 
الن�ض الأدبي، ل�شبر اأغواره وك�شف 
خباياه، ويبقى ذلك م�شتحياًل في 
الموّحدة.  البيئة  نماذج  تكرار  ظّل 
وعليه اأرى اأن الم�شوؤولية م�شتركة 
ال�شودانيين  وال��ن��ّق��اد  ال��ك��ّت��اب  بين 
النقاد  وب���ي���ن  وب��ي��ن��ه��م  م���ن ج���ه���ة، 

العرب من جهة اأخرى. 
في ما يخت�ّض بت�شّبث الأنتلجن�شيا 
يطول  محّددة،  بثقافة  ال�شودانية 
ال����ح����دي����ث ع���ن���ه���ا ل����ي����اأخ����ذن����ا اإل�����ى 

ج��دل��ّي��ة ال��م��رك��ز وال��ه��ام�����ض والتي 
تناولها الدكتور اأبكر اآدم اإ�شماعيل 
ب��اإ���ش��ه��اب وع��م��ق ���ش��دي��َدي��ن، وتكّلم 
كحجر  الهوية  اإ�شكالية  على  فيها 
زاوي�����ة ف���ي ه����ذه ال��ق�����ش��ي��ة. وهذه 
تتمحور في كوننا عرباً  الإ�شكالية 
وهي  الأول؟  المقام  في  اأف��ارق��ة  اأم 
قد  الإغ����راق  ف��ي  موغلة  اإ�شكالية 
تقودنا اإلى معرفة عامة عن و�شع 
الأنتلجن�شيا ال�شودانية ب�شكل اأكثر 
منهجية ودقة. وكما يرى الدكتور 
ال�شودان  ف���اإن  اإ�شماعيل  اآدم  اأب��ك��ر 
مفهوم  واإن  الثقافات،  متعّدد  بلد 
جزء  اإل  هو  ما  ال�شودانية  ال��دول��ة 
والديني  الإثني  تراثها  من  اأ�شيل 
اإل��خ. وهذه  وال��ت��راث��ي...  والثقافي 
تبايناً  ل��ن��ا  خلقت  ال��ت��ي  ال��ت��ع��ّددي��ة 
والتقاليد  ال����ع����ادات  ف���ي  وا����ش���ح���اً 
حتى  اأو  وال���ل���ه���ج���ات  وال���ط���ق���و����ض 
كانت  الأح��اي��ي��ن  بع�ض  ف��ي  اللغات 
ال�شودانية  الأنتلجن�شيا  تغّزل  �شّر 
اأن����ه����ا كانت  ف����ي ف����ت����رة م�����ا، غ���ي���ر 
ه��اج�����ش��اً اأك��ث��ر ت��اأري��ق��اً ل��ه��م ف��ي ما 
بعد. وحتى اليوم فاإن المتحّدثين 
زالوا  ما  ال�شودانية  الثقافة  با�شم 
دون  من  التعّددية  بهذه  يتغّزلون 
اأن يكونوا قادرين على حّل اإ�شكالية 

الهوية ب�شكل قاطع وجذري. 
وربما لم تكن م�شكلة الهوية م�شكلًة 
نتحّدث  عندما  الأدب���ي  ُبعدها  ف��ي 
القديم،  ال�����ش��ودان��ي  ال��ت��اري��خ  ع���ن 
الم�شيحي،  ال��ع��ه��د  ف��ي  وت��ح��دي��داً 
اإل��ى ال�شودان  لكن دخ��ول الإ���ش��الم 
هو ما اأوجد هذه الم�شكلة "م�شكلة 
الحقبة  ت���ل���ك  وم����ن����ذ  الهوية"، 
ال��ت��اري��خ��ي��ة، وه���ذا ال��دخ��ي��ل يمتّد 
ح�شارياً  م���ّداً  م�شّكاًل  العمق  ف��ي 
يهدف اإلى اإعادة اإنتاج الآخر داخل 
هوية هجينة "اإ�شالموعربية" كما 
ي��و���ش��ح دك���ت���ور اأب���ك���ر. وح��ت��ى تلك 
هذا  يخلق  ل��م  التاريخية  الحقبة 
المّد الح�شاري اأي اإ�شكالية ُتذكر، 
العربية  الح�شارة  انهيار  بعد  اإل 
الإ�شكالية  بداأت  والإ�شالمية حيث 
يمكنني  واخ���ت�������ش���اراً  ب���ال���ظ���ه���ور. 
محّددة،  ث��ق��اف��ات  ط��ف��ح  اإن  ال��ق��ول 
الأنتلجن�شيا  ت�����ش��ّب��ث  وم���ح���اولت 
امتداد  اإل  هما  ما  بها،  ال�شودانية 
الح�شاري غير  المّد  لهذا  طبيعي 
معلنة،  غير  وا�شتعالئية  ال��م��ب��ّرر، 
اأو معلنة في مواطن اأخرى. وهذا 
الأنتلجن�شيا  ال��ت�����ش��اق  ُي��ف�����ّش��ر  م��ا 
لي�شت  فالم�شاألة  ب��ه��ا،  ال�شودانية 
ما  بقدر  وو���ش��ط،  هام�ض  اإ�شكالية 
عدمها.  م��ن  ع��روب��ة  اإ�شكالية  ه��ي 
وارتباط مفهوم العروبة بالإ�شالم 
العربية  اللغة  وانتقال  ناحية،  من 
اإل��ى ال�����ش��ودان وال��ب��دء ف��ي تداولها 
الإ�شالمي  ال��ف��ت��ح  ب����داي����ات  م��ن��ذ 
يجعل  اأخ��رى  ناحية  من  لإفريقيا 
اإ�شكالية  الإ����ش���ك���ال���ي���ة  ه�����ذه  م����ن 
�شديدة الخ�شو�شية والعمق. وفي 
ظّل �شيطرة جغرافّية لثقافات كان 
ل��ه��ا دوره�����ا ال��ت��اري��خ��ي ال���ب���ارز في 
ب�شكلها  ال�شودانية  الكتلة  تهديد 
القول  اأو يمكننا  الوا�شع.  التعّددي 

اإنه ا�شتعمار الداخل.

1- ق�سيدة في ليلة عا�سفة
- الثانية ع�شرة لياًل

على طول امتداد ال�شارع 
محموًل في مكّونات ف�شّية،

هام�شاً بتعويذات قمرّية،
حاّلً الذكريات،

وكّل ما علق بها بو�شوح 
بتق�شيماتها ودّقتها.

كّل م�شباح في ال�شارع مررُت به 
كان يقرع قرعاً قدرياً،

ومن خالل ف�شاءات الظالم،
تهّز الذاكرة منت�شف الليل

كرجل مجنون يهّز الغرنوق المّيت.
- الواحدة والن�شف لياًل

م�شباح ال�شارع يتناثر،
م�شباح ال�شارع يدمدم،

اإلى تلك  م�شباح ال�شارع قال: انظر 
المراأة 

التي تقترب منك بترّدد 
في ال�شوء المن�شاب من الباب

المفتوح لها... كتك�شيرٍة 
فترى حاّفة ثوبها 

الم�شقوق والملّوث بالرمل،
و�شترى زاوية عينها

الُملتّفة )كعق�شة �شعر( 
الذاكرة تقذف عالياً وبجفاف 

مجموعَة اأ�شياء ملفوفة
غ�شٌن ملفوٌف على ال�شاطئ 

ماأكول بنعومة وُملّمع
وكاأن العالم قد اأنهى

�شّر الجّثة البي�شاء
الربيع مك�شور في �شاحة الم�شنع،

الأ�شياء  ع��ل��ى  المتعم�شق  وال��غ��ب��ار 
المتروكة

قا�ٍض ومجّعد وجاهز للك�شر.
- الثانية والن�شف لياًل

م�شباح ال�شارع قال:
تتمّدد  التي  القّطة  تلك  اإل��ى  انظر 

في البّلوعة
ُمخرجًة ل�شانها لتلتهم لقمة الزبدة 

الفا�شدة
ويد ال�شغير تمتّد

لتم�شك باللعبة التي 
ترك�ض على ر�شيف الميناء.

ل اأرى �شيئاً خلف عيَني ال�شغير،
بل اأرى عيوناً في ال�شارع 

تحاول التج�ّش�ض من خالل الدرفات 
الم�شاءة  

بعد الظهر راأيت �شرطاناً بحرّياً في 
الم�شبح،

ب��ح��رّي��اً  ع���ج���وزاً نبتت له  ���ش��رط��ان��اً 
اأغ�شان على ظهره

يم�شك بنهاية الع�شا التي اأم�شكُته بها

الثالثة والن�شف لياًل
الم�شباح يتناثر،

الم�شباح يتمتم في الليل،
الم�شباح ُيهمهم.

انظر اإلى القمر
اإنه ل يحمل اأي حقد 

القمر يغمز بعيٍن �شعيفة،
ويبت�شم في الزوايا.

اإنه يم�ّشط الع�شب بنعومٍة،
لقد اأ�شاع ذاكرته،

جدري قديم ترك اأخاديَد على وجهه،
ويده مم�شكة بباقة ورد

تفوح منها رائحة الغبار والكولونيا 
القديمة.
اإنه وحيٌد

الليلية  ال����روائ����ح  ج��م��ي��ع  ب�����ش��ح��ب��ة 
القديمة 

التي تعبر... وتعبر ذاكرته...
ذكريات الما�شي...

ال��ج��اف ف��ي الأي���ام التي ل  الغرنوق 
�شم�ض فيها 

الغبار في الثقوب
روائح الك�شتناء في ال�شوارع،

وروائح الن�شاء في الغرف المتتالية،
ورائحة الكوكتيل في البارات،

الم�شباح قال:
الرابعة �شباحاً

هناك رقم على الباب.
الذاكرة!

اأنت لديك المفتاح
على  خاتماً  ن�شر  ال�شغير  الم�شباح 

درجة ال�شّلم.
ا�شعد...

ال�شرير مفتوح،
فر�شاة الأ�شنان 

ُمعّلقٌة على الحائط 
ا�شتعّد  ثّم  الباب،  على  ح��ذاءك  �شع 

للحياة
اآخر انحناءة لل�شّكين. 

2- �سباح من على النافذة
ب�شحون  ي��خ�����ش��خ�����ش��ون  اأ���ش��م��ع��ه��م 

الإفطار في بهو المطابخ،
وع������ل������ى ط����������ول ح������������واف ال�����ط�����رق 

المزدحمة
كنت يقظاً لأرواح الخادمات الرطبة
التي ُتراق بياأ�ض على بّوابات المكان.

ُقِذَفت  البّني  ال�شباب  م��ن  م��وج��ات 
اإلّي

ومن بين الوجوه الُملتّفة في اأ�شفل 
ال�شارع،

تّنورة  ترتدي  لعابرة  دموعاً  لمحُت 
ُموحلة،

واب���ت�������ش���ام���ة ب����ال ه�����دف ت���ح���وم في 
الهواء،

اأ�شطحة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ل��ت��ت��ال���ش��ى 
المكان.

ترجمة: لينا �سدود
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رثاء  م��غ��ام��رة  اإل���ى  ت��ت��وق  بمخّيلة 
ال�شاعر  ي�شعى  وال��ج�����ش��د،  ال��ع��ال��م 
عّياد  ب��ن  ���ش��الح  ال�����ش��اب  التون�شي 
د بنبرتها  اإلى كتابة ن�شو�ض تتق�شّ
التي تقود اإلى ما ي�شبه الروؤيا، تالم�ض خواء 
بجماليون  قناع  عبر  ي�شتعيد  وه��و  الكائن، 
ل��ع��ب��ة الإي�����ه�����ام ب���ال���ت���ل���ّذذ ب���م���ا ح����ول����ه، ل����ّذة 
وا�شتدعائها  خلقها،  ل��ّذة  بالأ�شياء،  ال�شغف 
لأنطولوجيا  ك��م��رث��اة  اأو  ووج����وه،  ك��اأ���ش��وات 
ه���ذا ال��ك��ائ��ن ال��م��ح��ت��ف��ي ب��غ��ي��اب��ه، ي��ر���ش��م لها 
باأناه  تحتفي  ب�شرية  �شينوغرافيا  ال�شاعر 

الرغبة،  بمو�شوع  المو�شولة  الرمزية 
ي�شتبطن  ن�������ش���اً  و����ش���ف���ه���ا  ف����ي 
غواية  ع��ن  بحثاً  الخلق  ح��رك��ات 

الكتمال.
اأيها  "بّراق  المو�شوم  دي��وان��ه  ف��ي 
ال�شواد"،  ف����ي  ال���ك���ام���ن  ال���ع���ن���ف 
"دار  ل��������دى  ح�����دي�����ث�����اً  ال�������������ش������ادر 
تلك  عبر  ال�شاعر  يّتجه  الغاوون"، 
ما  فداحة  ت�شتلهم  التي  الن�شو�ض 
الخلق  ال��ج�����ش��د/ م��و���ش��وع  ي��واج��ه��ه 
من انتهاكات واغترابات، اإلى الذهاب 
اأن  يمكن  م��ا  اإل��ى  بعيداً  بمحمولتها 
تثيره من غوايات تالم�ض ما ي�شاكنه 
يوميات  غائمة،  يوميات  م��ن  ال�شاعر 
لكنها  ب��ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل،  م�����ش��غ��ول��ة  غ���ي���ر 
المباح،  المنتهك،  بالج�شدّي  م�شغولة 
المك�شوف على ح�شا�شيات توقظ فيه ما 
المزيد من  المفتوحة على  لعبته  يوؤّجج 

التعوي�شية: ال�شتعارات 
انتظام. في  تت�شاقط  ماء  قطراُت  "الإيقاُع 

�شوت كعوب الماّرات المتوّتر.
الوجوه تتمّطى في الواجهات الف�شّية.
اأنا بجماليون ذو اليَدين المخلوطَتين.

اأحفر حرَفين مخلوَطين.
اأحفر النعوت متال�شقة.

المنعوتات غبار يحوم حول "اإفروديت".
ح يوماً غائماً  وحول �شف�شطائي مخبول يو�شّ

في المدينة".
ق�����ش��ائ��د ال��م��ج��م��وع��ة ت���ره���ن ن��ف�����ش��ه��ا عبر 
مقاربات  م����ن  ال�����روؤي�����ا  ت����ح����وزه  م����ا  ك���ث���اف���ة 

الروؤيا،  به هذه  ما تحد�ض  تتّبع  اإل��ى  عميقة 
يوحيه  ال��ذي  المثال  ف��ك��رة  ا�شتح�شار  عبر 
والباحث  اأ�شطورته،  في  ال�شائخ  بجماليون 
عن اأوهامه و�شط خريفه والأ�شياء المبعثرة، 
اإذ توؤّكد ا�شتغالته على عمق المكا�شفة التي 
اإلى روؤيا  الب�شرية  الروؤية  اإلى تحويل  تميل 
�ض  داخلية قريبة من تجربة الك�شف اإلى تلمُّ
ال�شتعارات من �شور ودللت،  ت�شتدعيه  ما 
الح�شور  �شراهة في  الأكثر  تبدو هي  والتي 
اإلى  تعمد  م�شّللة  كغواية  تعوي�شاً  والأك��ث��ر 

لتكون ت������وظ������ي������ف ه������ذه  ال��م��واج��ه��ات 
التي  المج�ّشات  هي 
تمظهرات  تالم�ض 
تعوي�شي  ه���و  م���ا 
وما  ا���ش��ت��ع��اري،   -
هو باعث على ما 
الج�شدي  يقابل 
ال��������م��������ت��������وات��������ر 
من  المدهو�ض 
يتوّحد  اأح����وال 
البوح مع  فيها 
في  ال���ك�������ش���ف 
الزمن  ل��ع��ب��ة 
ال�����������ش�����ع�����ري 
ال�����ع�����دم�����ي�����ة 
م  ليو ا "
؛  " ل�شفر ا
اليوم الذي 
تقترح بنيته 
م�شلاًل  نزوعاً  التعوي�شية  ال�شتعارية 
اإلى ما تحّققه الروؤيا من اإ�شارات وحدو�ض هي 
بمثابة ما يراه الغائب في ح�شوره العا�شف 
باأوهام �شحر الخلق واللّذة وال�شتعادة، تلك 
التي تت�شّكل فيها فكرة ما يوهمه هذا الخلق 
تر�شده  م��ا  ت�شتتبع  نقائ�ض  اأو  �شفات  م��ن 
"اليدان ال�شائعتان في البدء"، وما ي�شمه من 
الأ�شماء والمهن، اإذ تكون روؤاه الفا�شحة هي 
ال�شعري الالفت  المحّرك لجوهر ال�شتغال 
الذي  ال��خ��ل��ق  ل�����ش��ّر  ال�����ش��اع��ر  ين�شجه  ال����ذي 
يخ�ّض لّذته ال�شاحرة والغائبة في اآن واحد:

لهوهما. في  تقفان  "يداي 

 تتهاويان من اأجل �شّجة قليلة في الفراغ.
كقطرَتْي ماء تهويان في الغرابة.

تتقّطع الحركة كخيط بينهما.
تالم�شان العيَنين المغم�شَتين

وتحمالن طعم اإغما�شهما بين الأ�شابع".
كتابة  ال�شاعر  يجيد  المجموعة  ق�شائد  في 
ال��ع��ال��م والج�شد  ال��رم��زي��ة، م��رث��اة  م��رث��ات��ه 
والخلق. في ق�شائد "اليوم الأول"، والتي هي 
افتتاح لميثولوجيا الخلق، ينزع ال�شاعر اإلى 
لعبة موغلة في التو�شيف؛ تو�شيف الخلق، 
�شحره، تخّيله، غواية اكتماله التي ت�شتبطن 
ما ي�شتدعيه من لذة غائبة، تلك اللذة التي 
هي  اأق��ن��ع��ة،  م��ن  ي�شنعه  م��ا  خ��ب��اي��ا  ت�شتثير 
التعوي�شية، المتدّفقة،  الباّثة،  الروؤيا  �شفرة 
ال�شفات  من  مزيد  عن  الباحثة  ال�شهوانية 
التي ترتبط بفتنة الكتمال المحمولة على 
ي�شتعيد  "ت�شّوفات"  من  ال��روؤي��ا  تقترحه  ما 
ع��ب��ره��ا ال��ج�����ش��د م���ا ه���و غ���ائ���ب، وال���ت���ي هي 
اأن  يمكن  وم��ا  ال�شاعر  به  يحد�ض  ما  جوهر 
ي�شتح�شره عبر ن�شوة الخلق من ا�شتمناءات 

�شورية ي�شتعيد فيها لذته الغائبة:
يدّي. بين  تتمّطى  طرّية  دائرة  "العالم 

العالم عنق طينّية تتلّوى في قب�شتي.
عنق امراأة تتوالد في الأغوار الظلماء.

ام����راأة م��ن ال��م��اء وال��ط��ي��ن. ال��م��اء والطين 
الحقيقتان الممزوجتان بين يدّي".

روؤى ت�شي  اإل����ى  ع���ّي���اد  ب���ن  ق�����ش��ائ��د  ت��اأخ��ذن��ا 
عن  الإف�����ش��اح  وع��ل��ى  الإث�����ارة،  على  بقدرتها 
اللغة  ب��م��ح��م��ولت  ال��م�����ش��ك��ون��ة  م��ك��ن��ون��ات��ه��ا 
ال�شانع  ت�����ش��ّك��ل��ه��ا  ع���ن  ال�����ش��اف��رة  ال�����ش��ع��ري��ة 
التجربة  ه��ذه  اأن  هنا  اأح�شبه  وم��ا  للبهجة. 
تاأني�ض  على  القدرة  تملك  ال�شاّبة،  ال�شعرية 
الكائن  ����ش���ي���رورة  ت��اأن��ي�����ض  ع��ب��ر  ال��ق�����ش��ي��دة 
واأ�شطورة الخلق، والتي ت�شعنا اأمام م�شتوى 
ب��اح��ت��م��الت ق���راءت���ه، تنبج�ض  ���ش��ع��ري ف��ائ��ر 
الوجود  ل��ف��ك��رة  ت��ت��م��ّث��ل  ���ش��اّج��ة  روؤى  ع��ن��ه 
والدللية،  الب�شرية  وم�شتوياتها  وال��ل��غ��ة 
ولروؤيا ما ينك�شف عليه الكائن ال�شعري من 
اأمام  ال�شاعر  ت�شع  مفتوحة  واأزم��ن��ة  عوالم 
ا�شتباك وتعّرف  لحظة وجود عارمة، لحظة 
وم�شروع له ا�شتغالته وح�شا�شيته وم�شتقبله.

علي ح�سن الفّواز

اأربع  نترجم  الوقفة  هذه  في 
اأميركيين  �سعراء  لأربعة  ق�سائد 
بوزامينتير  اإيفلين  معا�سرين: 
اآن  الجديد؛  الأميركي  الجيل  �سعراء  من 
تعمل  التي  وال�ساعرة  الكاتبة  وولترز 
�ستيفين  الآثار؛  ميدانية في مجال  باحثة 
الأ�سل  النيوزيالندي  ال�ساعر  اأوليفير 
فين�ستروم  جنيفر  1950(؛  )مواليد 
في  العربية  لقّراء  تقول  التي  ال�ساعرة 
في  ال�سعر  م�سير  "اإن  خا�سة:  ر�سالة 
الوليات المتحدة محكوم بقوانين البقاء 
والنمو والترعرع، وهو في مرحلة ازدهار 

و�سوته مرتفع".

الأّول من �شباط
اإيفلين بوزامينتير

لدى الجّدة عيد ميالد
مع الراقدين في الموت. اإيالن

رامون ين�شّم اإليها.
واأنا اأ�شتيقظ على هذه الأخبار

في �شباح يوم �شبت.
الراقدون في الموت يتفّجرون، يموتون في 

المدى 
مجّدداً مثل �شفينة ف�شاء تلتهب وتتبعثر.

جّدة �شيواه)1(  تترك الباب موارباً.
فاليوم هو الأّول من �شباط.

بيتير غينز �شبّي محّنط
في متحف �شيواه.

ها هو ي�شارع قلمه.
ويراقب اأر�شاً لي�ض بمقدورها

�شهوب  من  ول  بعيدة،  م�شافة  من  توؤلم  اأن 
يغمرها بريق القمر.

يعود اإيالن رامون 
 يبعث �شبّي �شيواه من الموت

ياأتي به، بر�شوماته
اإلى الف�شاء الخارجي. اأذرعهم ممدودة عبر 

ال�شماء، النجوم.
كل امرئ مات

ينفجر كرة اأخرى بمزاج.
بيتير، اإيالن، الجّدة

يحتفلون بروعة
الراقدين في الموت. اإذ لي�ض 

ثّمة طريق اآخر.

* الترجمة باإذن من النا�شر.

بركة كّل يوم
اآن وولترز

اأنا اأر�ّض ذّرات ال�شّكر على التاريخ، واأحفر في 
اأغواره،

واأ�شع اأنفي في خّزانات الموؤّلفين الأغيار
ليكون في و�شعي اأن اأتمّل�ض من اإخبارك:

عيونك ت�شبه عنقوداً من النجوم، واأحوا�شاً 
لل�شباحة، وزمردة، �شفتاك

اأوراق وردة ملّونة، اأجنحة فرا�شة، وثمار توت 
نا�شج واأحمر.

لي�ض ثّمة مهابة للروح في ما اأوّد اأن اأقول.
كّل التبريكات في هذا العالم م�شتنَفدة.

اأن����ت ب��ق��ع��ة م��ع��ج��ون الأ����ش���ن���ان ع��ل��ى محيط 
المغ�شلة،

و�شمت في الطرف الآخر
م��ن ال��ه��ات��ف، ول��ك��ن اأف��ه��م��ه. اأن���ت غ�شن في 

اأ�شالع ال�شدر
ي��ح��اف��ظ ع��ل��ى ال���م���ظ���اه���ر. م���ا ب��ي��ن��ن��ا لي�ض 
في  الإر���ش��ال  تاريخ  ح�شب  مرّتبة  غرامّيات 

البريد
وغ��رام��ي��ات م��ط��ب��وع��ة ف���وق ���ش��ف��ح��ات دفتر 

بّراق. الحانوت الوا�شع ل يتخطى
دّكان الجواهر الذي يحتفظ بالألما�ض.

نحن نتكّلم بمفردات من اأ�شياء اأخرى: نظرة 
عابرة

من فوق راأ�ض طفل، غ�شيل نظيف ومطوّي
حتى من غير �شوؤال. نحن ثناء �شادق

كتبناه على ورقة مدعوكة ومّررناه
وتجارة  ال��م��ت��اأّخ��ر،  ال��ح��ان��وت  محا�شب  عبر 

نرغب فيها
اأ�شا�شها كيوبيد العا�شق.

* الترجمة باإذن من ال�شاعرة.

ر�شالة اإلى دافيد ميت�شيل
�شتيفين اأوليفير

نحن نبذل اأنف�شنا من خلف
اأ�شاطيرنا القديمة. ل �شّك في ذلك!

البعد اأف�شل من الحتماء وراء �شتارة رقيقة
ل��و كّنا  ال��ت��اري��خ يطالب بنا،  م��ن الأك��اذي��ب. 

محظوظين، في النهاية.
لقد و�شعَت اأثرك ثم غادرت

دائرَة ال�شباب، بعيداً عن نيران المع�شكر،
ودخلت في م�شاحة مظلمة.

هذا خلط بين اأوراق الذاكرة.
ومن خالل الأمطار تقرع اأجرا�ض يوم الأحد 

فوق الأ�شطحة.
ل��ق��د اأن���ج���زت وع����دك ث���م ع��ل��ى خ��ط��ا عازف 

هاميلين)2(، 
م�����ش��ي��ت ع���ب���ر ال����ت����الل اإل�������ى ال���ب���ي���ت، اأن����ت 

واألحانك،
هذا عمل روتيني تح�شره

اأعداد ل تح�شى من الأ�شباح، فقط.
الرجل وحيد. وهو الرجل الأخير.

والبطل المثالي لدى طبول القلب يحتمي 
بظّل

ما�شيك ويتقهقر في الأ�شطورة.
رجل مّيت يم�شي.

وقعت في م�شيدة  ال��روح  اأن  يبدو  ما  وعلى 
من اأغ�شان

�شجرة اللّباد)3( قرب كايب رينغا وتدّلت
اأي  هناك مثل طائرة ورق مقهورة لن تفلح 

ريح تهّب
من بين النجوم باإنقاذها.

البرج العاجي اأ�شبح زنزانة. 
والرّبة البي�شاء تبني بال ا�شتراحة

ع�ّشها من �شعر الجياد - و من عظام ال�شعراء 
المك�شورة،

في خميلة من البلوط اأو �شنوبر الخ�شب.
النف�ض الأنانية ت�شقط: من التجّلي - اإلى - 

الت�شّنج 
في لحظة: اأنت ترى ع�شقك عاطفة

نائية وغير ممكنة.
والروح المتزّمتة ت�شيح ب�شوت مرتفع،

العفاريت". مع  هدنة  "ل 
والكرى الخيالي هو �شقوط بطيء

لزوبعة من بذور جّميز ل نراها
تهبط خلف الكني�شة المهجورة.

* الترجمة باإذن من النا�شر.

التطهير
جنيفر فين�شتروم

المر�ض جواز �شفر اإلى عالم
الأرواح. في الأحالم نحن نلم�ض

الحدود باأيٍد �شّفافة،
ل��ك��ن ف���ي ال���م���ر����ض، ن��ح��ن ن��ق��ف��ز م���ن فوق 

الجدار
الق�شير ون�شير في الحديقة،

ول يراقبنا غير ورود تومئ لنا،
بروؤو�ض ثقيلة ومرعبة.

حينما اأكون مري�شة، يمتلئ راأ�شي
بالغيوم. هنا ل يوجد �شيء حقيقي.

هكذا يت�شّلق ال�شحرة
ال�شّلم اإلى ما وراء حدود اأبدانهم،

وي�شعدون على دّقات الطبول التي تنظر
اإلى اأ�شداء قلوبهم.

هناك زهرة ت�شبه
راأ�ض الأ�شد، وفمها ذو البتالت مفتوح

ليزمجر. اإنها تقودني على طول
اإل�����ى �شرفة  ب��ال��ح�����ش��ى  ال��م��ف��رو���ض  ال��م��م��ّر 

بي�شاء
وه�شبة طويلة ومنحدرة. اأنا اأذكر

هذا المكان منذ اأيام الطفولة،
ال�شرفة �شاحبة وفارغة مثل

عظام في معبد.
وفي اأ�شفل اله�شبة اأ�شاهد

وفي  اإليها  األجاأ  ال�شتاء  في  وطريقاً.  بيوتاً 
ال�شيف اأرتمي واأدور،

واأغّطي نف�شي بالأع�شاب، لكن الآن
اأنا اأندفع اإلى الأمام، واأهبط

من اله�شبة. رّبما لن اأ�شل
اإلى البيوت، والطريق،

لكن
لو فتحت ذراعّي بما فيه الكفاية قد

اأقطف الم�شباح الذي يتاأرجح
فوق الباب. �شوف اأرفعه بكلتا

يدي، هذا الم�شباح الذهبي، هذه
التّفاحة المقّد�شة،

واأق�شم
منها لقمة واحدة بها

اأ�شتكمل نف�شي.

* الترجمة باإذن من ال�شاعرة والنا�شر.
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حمراء.

ترجمة: �سالح الرزوق

1            تتّمة "الفّخ"
في زماننا، لم ُيو�شم �شاعر بهجاء غير متوازن قاله �شّد �شاعر 
اآخر، لكن �شعراء كثراً ُو�شموا بمدائح غير متوازنة قالوها في 
�شعراء اآخرين اأ�شحاب قرار ومنبر. بل اإن مقالت هجاء كثيرة 
ا�شتندت اإلى "تعيير" ال�شاعر المهجو بمديح قاله. و"ال�شحّية" 
في معظم الأحيان �شاعر �شاب يبحث عن مكان اأو تمو�شع اأو 
حتى ا�شتكتاب يعي�ض منه. وال�شعراء الممدوحون الذين كانوا 
مّداحين في �شبابهم يتفّننون - علناً - في ا�شتهجان تعابير: 
ال�شاعر الأبرز، الأوحد، الأكبر... بعدما بذلوا - �شّراً - كّل ما 

في و�شعهم لالإيقاع بالطريدة.
هذا كالم مرير بالطبع، بل واأكاد اأخجل من نف�شي واأنا اأر�شف 
اأمامي.  الكمبيوتر  �شا�شة  على  الطريقة،  بهذه  الكلمات،  هذه 
واإ�شارة،  ���ر وت��ع��داد  ِذْكْ اأن���اأى بنف�شي ع��ن  اأن  اأوّد  ل��ذل��ك، ولأن���ي 
ح�شلت  التي  ال�شهيرة  ال��م��زاي��دة  بوقيعة  بالتذكير  �شاأكتفي 
بين �شاعر وفيل�شوف، حين مدح اأبو تّمام اأحمد بن المعت�شم 

بق�شيدة، وكان الكندي حا�شراً، ولّما بلغ اأبو تّمام قوله:
اإقدام عمرو في �شماحة حاتٍم
في حلم اأحنف في ذكاء اأيا�ِض

فقال له الكندي: "اإن الأمير يا اأبا تّمام فوق ما و�شفت"!
فاأجاب اأبو تّمام على الفور:

ل ت�ن�ك��روا �ش��ربي ل��ه م��ن دون�ه
مثاًل �شروداً في الندى والبا�ِض
فاهلل ق���د �ش��رب الأق���ّل ل����ن���وره
م�ث�اًل م���ن ال�م���شكاة و النبرا�ِض

ف�شكت الكندي.
ال�شكوت مطلوب اأحياناً، لكن بغير هذه الطريقة.

العربي "�سلعة" ال�سعر 
الأزمة  بلغت  عندما  اأي  الما�شي،  قبل  ال�شنة  راأ����ض  عيد  ف��ي 
كان  الرئا�شي،  الفراغ  خالل  من  ذروتها  لبنان  في  ال�شيا�شية 
التلفزيونية  الروبرتاجاُت  �شاألْتهم  الذين  من  اأح��داً  اأن  لفتاً 
ال�شنة  ف��ي  اأحالمهم  ع��ن  ب��اأي��ام  العيد  ع��ادة قبل  ُت��ج��رى  التي 
الجديدة، لم يتحّدث عن حلم خا�ض، ك�شراء بيت اأو �شّيارة اأو 
خطوبة اأو حتى اقتناء زوج اأحذية فاخرة، بل تحّدث الجميع 

عن اأمنية وحيدة: اأن يت�شالح ال�شيا�شيون.
على  لأتكّلم  بل  ال�شيا�شة،  على  لأتكّلم  ل  الحادثة  ه��ذه  اأذك��ر 
ال�شعر. فكما حرمت الأزمة ال�شيا�شية المفتَعلة النا�ض حّقهم 
ال�شغيرة  ل��الأم��ن��ي��ات  ال�شخ�شية  ال��م�����ش��اح��ة  ه���ذه  ب��ق��اي��ا  ف��ي 
الكثير مّنا  المفتَعلة  ال�شعر  اأزمة  ال�شغيرة، حرمت  والأحالم 
التفكير بم�شاحته ال�شخ�شية اأي�شاً. بالفعل ثمة وهم - وقعنا 
يخو�ض  العربي  ال�شعر  ب��اأن  يفيد   - �شطوته  تحت  حين  اإل��ى 
معركة وجودية، والأنكى اأن بع�شنا قّرر خو�شها على طريقة 
فوق  يعلو  �شوت  ل  �شعار:  تحت  اأي  نف�شها،  العربية  الأنظمة 
الحقيقة  ف��ي  لكنها  "معركة"  ع��ن  اأت��ح��ّدث  المعركة.  ���ش��وت 
مّنا  كل  فقّرر  وت�شعَّب،  ع  تفرَّ الذي  الوهم  هو  اأو  "معارك"، 
مالقاته في المكان الذي يعتقد اأنه ينتظره فيه، فمعركة في 
على  لبنان  في  ومعركة  النثر،  "�شرعية" ق�شيدة  على  م�شر 
"منا�شب"  على  المغرب  في  واأخرى  النثر،  "ملكّية" ق�شيدة 
"معارك" هذا  ف��ي  والأخ��ط��ر  ال��ع��راق...  ف��ي  وغيرها  ال�شعر، 
النوع هو اأن نرج�شية ال�شعر تراجعت لتتقّدم مكانها نرج�شية 
ال�شعراء،  اأق��ول:  بع�شهم.  واأق�شد  ال�شعراء،  اأق��ول:  ال�شعراء. 
�شبب  كونهم  ف��ي  ال�شيا�شيين  �شابهوا  ال��ذي��ن  ه���وؤلء  واأق�����ش��د 
حرماننا من م�شاحتنا ال�شعرية ال�شخ�شية. وعو�ض اأن تتقّدم 

)في معركة كهذه تزعم اأن ال�شعر هدفها( نرج�شيُة ال�شعر على 
نرج�شية ال�شعراء، نرى الأمر بالمقلوب. ناهيك بمحاولة هذه 
النرج�شية لدى البع�ض المماهاة بينها وبين نرج�شية ال�شعر 
على الطريقة ال�شيا�شية تماماً: "اأنا الدولة والدولة اأنا"؛ هذه 
الجملة التي منذ اأن قالها الملك الفرن�شي لوي�ض الرابع ع�شر 

باتت �شعار ال�شتبداد ال�شيا�شي حتى يومنا هذا.
لمعظم  ع��ن��وان��اً  ت�����ش��ل��ح  ج��م��ل��ة  اأنا"  وال�����ش��ع��ر  ال�����ش��ع��ر  "اأنا 
عقلية  حكمتها  التي  البائ�شة  العربية  ال�شعرية  الموؤتمرات 
ال�شتبداد والإلغاء ال�شيا�شيَّْين بدعاوى معارك زائفة ل تملك 
وجهة نقدية قدر ما تملك مطامع �شخ�شية ل تبداأ بالجوائز 
والع�شاء. والغداء  الفطور  ووجبات  ال�شفر  بتذاكر  تنتهي  ول 
بالطبع، الفارق بين نرج�شية ال�شعر ونرج�شية ال�شعراء لي�ض 
فارقاً ُمختلَقاً اأو وهمياً، كما اأنه ل يكون ج�شيماً في حال كانت 
�شعراء  ح��ال  في  نفعل  م��اذا  لكن  م��اأم��ن.  في  ال�شعر  نرج�شية 
يعي�شون حالة بطالة �شعرية وحالة ازدهار �شلطة في اآن واحد؟ 
ماذا نفعل ب�شعراء اأخرجتهم اإلى ال�شوء عالقاتهم ال�شخ�شية 
وانحناءاتهم "النقدية"، فراحوا يحاكون في ت�شّرفاتهم قول 
المتنّبي: "اأمط عنك ت�شبيهي بما وكاأنما/ فما اأحٌد فوقي ول 
اأحد مثلي"؟ وعو�ض اأن تكون اأزمة ال�شعر العربي، حالها حال 
مثيالتها في العالم، اأزمَة مكانة وقيمة ودور ونقد، اقت�شرت 
�شخ�شية  وم��ه��رج��ان��ات  وم��وؤت��م��رات  مح�شوبيات  على  عندنا 

و�شخ�شية و�شخ�شية على التوالي.
بالمنا�شبة �شاحب مقولة "اأنا الدولة والدولة اأنا" هو اأول من 

لب�ض الباروكة لأنه اأ�شلع.
على الأقل فلياأخذ �شعراوؤنا "ال�شلعان" بهذه الماأثرة.

ماهر �سرف الدين
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با�سم �سليمان

الأبي�ض، رقيق  ال�شّكر 
اأبي�ض يذوب في رقيق 

القهوة.
***

نخر  الأب��ي�����ض  ال�شّكر 
�شمت �شر�شي.

اأن��ا، اأت��اأوه كعاطلة عن 
xxl العمل، على �شا�شة
الق�شب  م��زارع  اأتذّكر 

في كوبا
ل����م تكن  و�����ش����اق م����ن 

جارتنا
جدلية الحالوة.

تدبق  ك���ذب���اب���ة،  ي����دي 
على �شمار ع�شوي.

***
المالئكة غزل بنات؛

الخالق  اأن  هذا  اأيعني 
اأبي�ض؟!

***
الغيم،

جمع خروف،
تثلج،

حين يجّزونها.
***

الأبي�ض،

�شيء ما يلح�ض.
الأ�شود،

�شيء ما يق�شم.
الأ�شفر،

�شيء ما يفرقع.
الأحمر،

ل اأعرف!
ل اأعرف!

***
اأق�����م�����ط�����ة الأط������ف������ال 
ب�����ي�����������ش�����اء، ال����ث����ي����اب 
الداخلية، الكفن اأي�شاً،

مات، ارتدوا الأ�شود.

راي����������ة ال�����ش����ت���������ش����الم 
بي�شاء،

حمامة نوح،
كذلك ال�شالم.

***
الليالي البي�شاء، 

ليال الأرق، 
الم�شتذئبين، الدورة 

ال�شهرية، المّد،
وجزر ال�شعراء.

***
لي�شت عبودية
تناغم الزنجي

مع القطن.
***

رع
م������ن اأع������ط������ان������ا ه����ذا 

ال�شواد؟
ينق�شهم  ال�شمال  في 

ال�شوء،
هم بي�ض؛

ه���ذا م��ا ق��ال��ه فرعون 
مو�شى.

***
اأنا اأكتب بقلم اأزرق

على �شفحة حنطية.

حمد الدوخي

اإلى حرف ال� فاء في ا�شم 
عينيها. اإلى  اإذاً  "�شيمون"، 

)�شنرجُع يوماً اإلى...(
                            حبِّنا

رُت هكذا اأتذّكر حوَّ
اأغنيًة في �شباٍح
                قديٍم

وهاأنذا،
   من على �شفحِة 
       الع�شق هذي،

اأغنِّي ل�شيموْن
اأغنِّي لأحلى عيوْن

ُق لي �شعراْء    وي�شفِّ
***

�شنعْتها  ام�����������راأٌة  اإن����ه����ا 
الق�شيدُة

                 اأو
ه�����ي اْم��������������راأٌة م�����ن ن����ت����اِج 

اأ�شابِعها
اإنها وردة الطين،

�شّيدٌة في الفراغ الذي
ُي�شنُع الحلُم فيِه،

�شّيدة بجالٍل مهيٍب
ُت�شكِّل ما ت�شتهيِه...

لنا رحلٌة
  - كالو�شوِء -

رٌة بالأنيِن،      ُمطهَّ
            وباللم�ض

مغ�شولة بيَديِن تناَوَبَتا:
• خمرًة

اأم�ض، • وتفا�شيَل 
ابتداأُت بتنويِط

ُخ�شلِتها بالوروِد

ابتدْت بتخطيِط
وج������ه������َي وف��������ق م����ق����ا�����ِض 

المرايا
لُيغري ال�شهود...
ذهبنا اإلى �شجٍر،

نحَو  ح���ّر����ش���ت���ه���ا  ك����ن����ُت 
تّفاحه،

و�شكّنا قلياًل
نرّبي الغوايْه

وُرحنا ن�شاعد األفاَظنا
في زوايا الحكايْه

التقطُت لها - بجهازها -
�شورًة،

      رّبما اأبدلْتها...
التقطْت لي - بجهازها -

�شورًة،
       اأبدلْتها...

ركعُت على ورٍة 
���ِد  ف�����ي ال����ط����ري����ق ال���م���ع���بَّ

بالجلد
تنّف�شُت منها قليال
ونمُت على �َشعرها،

حيث كان، طويال
�شنْعنا - باأعيننا -
                    مركباً

ثّم ُذبنا
      وكان لنا النهُر 
          اأحلى �شريْر

َحَجْجنا اإلى �شخرة
وفركنا على ظهرها 

�شاعًة من حريْر
والموُج كان خجول
يباركنا في ال�شعوِد
يباركنا في الهبوِط

وكنا نغّني
         ون�شكر تفاحًة

باركْت عرَينا 
      في ال�شقوِط

***
- اأاأن�شى؟!

تطّعمُت جرَحِك...
اأط��ع��م���ُت����ه موزًة
          اأغم�شْتِك
كُت رمانًة  وحرَّ
         اأيقظْتِك

- اأاأن�شى؟!
اأاأن�شى الهواءَة

تلك التي نثرْت �شوَتها
                         �شحكًة

فوق لون ال�شريْر؟!
لماذا تقولين لي:

- ل ترتَِّب �شر�شَفنا؟!
تقوُل:

- لأّنا و�شلنا �شريعاً
اإلى حتفنا 

في الم�شاء الأخيْر
***

هذه �شيرُة رحلتنا
رحلة العا�شَقين اللذيِن

اأ�شّرا على اأن ي�شّدا
�شبابيَك اآذانهم اإْن

هي فيروُز غّنْت:
ْل  طوَّ "زعلي 

                     اأنا وّياْك"
***

يا اْمراأًة �شنعْتها الق�شيدُة
فلتنحني،

اأنِت �شّيدُة البيِّناِت

فلتنحني،
اأنِت مالكُة الوقِت 

والأمنياِت
فلتنحني،

          ل���ت��م��ّر ال��ري��اُح
وتدفع عّني غمامَة ُبعِدْك

اأيعقل،
ها الأر�ُض يا امراأًة َعر�شُ

ْك؟! اأّني و�شلُت بيوٍم لحدِّ
فلترحمي الآَن 

مغلوَبِك
ن��غ��ّن��ي: ح��ت�������ى 

- �شنرجُع يوماً اإلى...
          زقزقات ال�شريْر

فلي�ض الم�شاُء،
 الذي نحن فيه،

                 م�شاًء اأخيْر
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ح�سام جيفيمحمد دريو�س

ما عاد لّليل 
من  ال��ق��ري��ب  طعمه 

نكهة التوت البرّي
وما عاد للفجر 

قدرته القديمة على 
الإدها�ض

تخرج الروح
لتتم�ّشى في الأزّقة
فيخد�ض الأطفال
كل�شاتها النايلون

بينما تتحّطم 
قدماها 

فوق الح�شى

ما عاد �شيٌء
عليه  ك���ان  م��ا  ي�شبه 

البارحة
ت�شبه  اأم����ي����رك����ا  ل 

اأميركا
ت�شبه  ال��الذق��ي��ة  ول 

الالذقية
اأفكر جّدياً

في اأن اأ�شع العالم
والغابات المطرّية

وحيوانات الرّنة
واأنفلونزا الخنازير

وثقب الأوزون

اإلى جانب 
وبنادق  م�����ش��ّد���ش��ات، 

ودّبابات 
واأعقاب �شجائر

والأطفال �شيئي 
التغذية

والجوع نف�شه
وكومة الأوراق 

المليئة 
بالعترافات

بين يَدي اهلل
واأقول له:

ْع. وقِّ

i. جئُت هكذا
جئت هكذا 

اأروُم هو�شاً مذًل
وانتهيُت هكذا، ل ي�شحُك 

في مبذلي نديم.

وهماً  ك��ت��ب��ُت  اأن�����ي  ح���ّت���ى 
وع�شته

موتاً  ك���ت���ب���ُت  اأن������ي  ح���ّت���ى 
ه. ومتُّ

حّتى اأني ا�شتغربُت ندمي 
مّرة، في غزوة.

حّتى اأني قلُت مّرة اإني ل 
اأبالي
ب�شتاء

اأو �شيف
اأو  ����ش���ت���اء  ف����ي  ه��������ّرٍة،  اأو 

�شيف.

كنُت  اإن  ���ش��اح��ك��ٌة  م�����رارٌة 
اأدري ما اأقول 

واإن كنُت ل اأدري، ف�شحٌك 
مرير.

ii. �سمعت الغيب
ما كنت

ذاك  ف�����ي  خ����ط����رت  وم�������ا 
خطر  ح����ي����ن  ال�����م�����م�����رق 

ال�شعاة
وم��������ا خ����������درت م������ن ل����ّف 

الن�شيم على ردائي
ول �شمعت الغيب ينادي.

�شمعت الغيب يرجو.

وما �شمعت 
على نحو اأج�ّض

الرفيف الغام�ض 
لمن جاء

ر في عزلتي وتفكَّ
ح��ي��اة حكتها  ع��ن��ي  وق�����راأ 
ورق  ع����ل����ى  ك����ال���������ش����ائ����غ، 

ب. مذهَّ

اأمي حّطتني هنا  .iii
اأمي حطتني هنا

لأبراأ واأعود
مجال�ض  ف���ي  ب���ي  وت�������ش���ّر 

الفتيان
واأو���ش��ت ب���ارق ال��ن��ه��ار اأّل 

يغيب عن جبيني
ففعل

والأنفا�ض األ تترّجف في 
ع�شف 
ففعلت

ن�شمة  اأوج������د  وال�����ش��ي��ف 
لرقادي

ف���ي هياج  وت���ع���ب���ر،  ت���ه���ّب 
اللفح.

وحّطتني  ه��ن��ا  ح��ّط��ت��ن��ي 
هناك

في غفلة عّمن يدّون
وعّمن يرقب مرور الكالم 

في مخادع الرواة
. وعمن يق�ضُّ

حّطتني وماتت
وتلك حكاية اأ�شّد توهة 

اأرويها في ما بعد.

تقول:
ه����ذا ه���و اب���ن���ي ال�����ذي به 

وعدت
حقلها  وي�����ش��ي��ر  وت���ف���رح 

كرزاً.

يا بني iv. قالت: 
قالْت،  بالكلمات:  ت��ل��ُه  ل 
الأح�����������������رف م�������ن ن����م����ال 

الجنة.

وقالت:
تعّلم حرفَة الراعي وتعّلم 

البكاء.

و�شرُت 
اإذا نمُت اأبكي

واإذا كتبُت اأبكي
واإذا �شحكُت.

وقالت: يا بني. 

v. كتبُت كثيرًا
ما لي ولك يا غيب

يا  يا م�شيئة،  ما لي ولك 
�شيف

مالي ولإيالف قري�ض.

كنت نائماً حتى كتبت.

ك��ت��ب��ت ك��ث��ي��راً، م���ا عرفت 
وما لم اأعرف

اأملك  ل  ال��ح��ق��ي��ق��ة  وف���ي 
اإني  بيقين  اأق����ول  �شنيناً 

�شرفتها
ف���ي مطبخ  ك��ر���ش��ي  ع��ل��ى 

مثاًل

كتبت حياتي وع�شتها على 
القما�ض كالترزي

في قناع على وجه مثاًل.

ق�����راأت ع���ن حياة  اأق�����ش��د 
حياة  ع�����ش��ت  اأو  ع�����ش��ت��ه��ا، 

قراأت عنها
لكني ل اأعلم اإن كنت اأقراأ 

اأم لأعي�ض.

كتبت
واأخذت يدي ترتع�ض

وق������ل������ب������ي ي�������������ش������ّج ف���ي 
المحبرة.

vi. دخلت محمومًا
ل اأعرف مكوثي في خيام 

القراءة كم طال
ون�شال المحاربين

كم برقْت في الم�شحف.
يفاعة  ي��اف��ع��اً  ك��ن��ُت  لكني 

الرّمان
ك������ه������اًل، في  و������ش�����ح�����وت 

المغيب.

دخلُت محموماً
وخرجت ل اأجد كتفي في 

معابِر ال�شّبان.

ما دخلُت وما خرجُت.

مرَّ  .vii
نفيَر  اأو  رن���ي���ن���اً  ك����ان  م���ا 

�شيف.
اختطفني من نوم
و رماني في نوم.

مرَّ َخْطَف النظر
ترّجعْت  �شيحات  وَخْطَف 

في اأدراج ال�شهو
حيث و�شع الغب�ض اأطيافاً 

كالحة
ل�شقاة

و�شدنة
اأوجِه  على  كالم  وحّمالي 

ال�شعِف.

ما كان رنيناً
�������ش������وٌت ����ش���ب���ي���ه ب����ال����ذي 

لر�شالة �شوداء
على بالط اأبي�ض.

مرَّ واأطال
وال�شيحة في نوى البلح، 

مّرْت واأطالت.

viii. اتبعني: قال
م��ال ع��ل�ى ك�تف النوم 

قرَع الغب�َض
واختفى في تعالي اليقظة.

اتبعني: قاَل
�شاعدني لأ�شع في روحك 

ال�شعراء.

لهو  ف����ي  ال���ق���ط���ع���ان  دِع 
الذئب

وت�����خ�����ّف�����ْف م������ن م����ب����ادئ 
الح�شاب
واتبعني.

ات���ب���ع���ن���ي، ات����ب����ْع خ����ادم����اً 
يرجو.

ix. وقال: ا�سمع
ا�شمع: اأنا يده.

وقال: فكَّ عني ر�شالتي.

وقال:
اإل��ى ما �شاء  ال��ق��راءة  تابع ِ

بيا�ُض اإبطك.

ل تدعه يرجوَك: قال 
اأرجوك.

x. �سرُت ل�سانه
�شرت ل�شانه
و�شرت باله

و�شرت دميته.

ب�����ش��رب��ة ري�������ض واح������دة، 
�شرت جناحه 

و�شرت ل اأتنّف�ض بغرامي 
بل بمزاحه.

و�شرُت اأجيَر خبثه.

اأنا xi. لم يكن 
كتبُت  ح��ت��ى  ن��ائ��م��اً  ك���ن���ُت 

فانتبهُت
حتى 

اإذا
وقَع

ال�شُم
على ال�ش��م، ب�كيُت.

عن  اأُج����ل����ي  م���ا  اإذا  )م����ن 
اأوهام �شباه

يخفُّ اإلى طي�ض النبوءة(

ك������ن������ُت خ�����ل�����ي�����اً ف������������وؤادي 
فانتبهُت.

بكيُت قباًل
وبكيُت بعداً

ما م�شى نهار ما بكيُت
اأني بكيُت من ثقتي  حتى 

اأن يكون اأنا
ولم يكن اأنا.

xii. عدُت
عدُت اإلى راأْف مر�شعتي.

ما راأيت �شاعداً اأعتى مما 
ا�شتقاَم في وجهي
ول هاويًة اأرحب.

بل�شان  اأع�����ادن�����ي  ال����ن����وم 
غيبته في اأنفا�ض

وم��������ّددن��������ي ع����ل����ى ط����ول 
المغيب

ك����اأْن م��ا اأخ����ذْت ي���دي من 
عا�شف التنزيل

اإل الحرق
وما نجوُت 

اإل لخطفي ن�شيَب نبّي.

ال�شم�ض في يميني
والقمر في ي�شاري

ر�شالة،  ع����ن����دي  ول���ي�������ض 
�شوى ال�شيف.

ما راأيُت �شاعداً اأعتى 
ول فّتتني هذا القدُر من 

الظالم.

النهار  xiii. كن 
ال��ذي ما  النهار  ذل��ك  كن 

رّددُته عن جبيني
كن النهار 

لأكون ر�شولك اإلى تفّرط 

ال�شيحات في الأودية.

ك��ْن زي��ح ال��ر���ش��ال��ة، لأقراأ 
واأ�شخب.

كن لأكون.

xiv. لهوت بالأنفا�س
ل����ه����وُت ب��ن��ف�����ش��ي ول���ه���وُت 

بالآخرين
وتمّتعُت

بانت  ح����ت����ى  و�����ش����ح����ك����ُت 
نواجذي

حتى اإذا جاء ذكُر كالمي، 
غفوُت.

ن���ه���ار ف����ي توهة  م����ا م����ن 
الت�شابه

ي�����اأت�����ي وي�����ح�����ّررن�����ي من 
ا�شمي

الأو�شاف تكّدرْت
راعياً  ت���ن���دُب  وال��ق��ط��ع��ان 

كنُته مراراً
ولم يكّني.

ف���ي نهاره،  ن��ه��ار  م���ن  م���ا 
اأيها الرحمن.

ولهوُت بالأنفا�ض.

اإلهي يا   .xv
اأكتُب  واإذ  اأُنق�ُض  اأروي  اإذ 

اأزيُد.

لم اأكْن هناك 
ولم اأكْن هنا

ولم اأكْن مّرة، اأبداً.

ي��ا اإل���ه���ي، اإّن����ي اأك���ت���ُب بال 
طائل.

بال طائل.

يا اإلهي.

جان�سيت علي

خذيه كاماًل
حار�شك الأعمى

ك��م��ح��ارب على  ينت�شب  ال���ذي  ذل��ك 
�شريرك

رافعاً ثوبك بعناية في الهواء
لن اأقاي�ض
ولن اأقول

غزالة مقابل هذا الديك الرومي
خذيه وبالمّجان

بالميالد" المجرم  "هذا 
اأ�شباب  به  اأه�ّض  ال��ذي  الثدي  خذي 

الحزن
لحم الكتف والل�شان

الليل  ف���ي  ال��م�����ش��ن��ون��ة  ال�����ش��ك��اك��ي��ن 

العميق
الرماح المتروكة في وردة الن�شاء

والوردة المتخّفية بين الكتب
خذي

وخذي
وخذي الدم الياب�ض في الآنية 

تمثالي  ت��ق��اب��ل  ال��ت��ي  ال�����ش��ّر  زه����رة 
الأعمى

فم  في  المنتفخة  المعروقة  الحّية 
البئر

ال�شّم والنظر
وع�شر �شنوات عجاف

اإناث  ترعى  التي  الفر�ض  تعد  فلم 
الخيل

عند الماء
تلحق  ال��ت��ي  ال��ق��ر���ض  �شمكة  ول�����ش��ت 

خيط الدم
في المحيط

راميًة �شغارها في البئر
المراأة العنكبوت

بثماني اأرجل
ول ي���د لي 

واأنا األّف الخيط
حول جذع النخل
من �شبات عميق

اأدخل النار واأخرج
باأرجل كثيرة

وحيوان �شغير منقلب على الظهر.

ماجد الثبيتي

اأفقيًا
1. الأثاث المزخرف بالخرافات، 

الخروج من الغرفة.
2. ج��م��ع م���وت )م��ع��ك��و���ض(، ل 

باإفراط.
فرن�شية  م��دي��ن��ة  ي��راف��ق��ه��ا،   .3

متخّيلة، ما ل نراه كثيراً.
العلوم  اأخ���الق���ي���ات  ل��ج��ن��ة   .4
والتكنولوجيا التابعة لمنظمة 

اليون�شكو.

5. جنّية، ذباب قذر.
ال���ل���ون الأح���م���ر،  6. خ��ال���ش��ة 
موؤّلف مو�شيقي من ال�شومال، 

بحر )معكو�ض(.
7. تاج، ل يوؤمن باهلل اأحياناً.

8. �شّد اأنثى، غذاء العين، محّب 
جديد.  من  والبدء  للعوا�شف 

9. فيلم لبراد بيت واآخرين.
10. كلمة رائعة، بيت يتاألف من 
المر�شى، الحّد الأق�شى للروؤية.

راأ�سيًا
مكت�شف  ال���ك���م���ان،  ����ش���وت   .1

العالم.
2. م�شرحية م�شهورة لبرتولد 

بريخت، اأزهار �شر�شة.
)معكو�ض(،  ال��ك��ون  تفجير   .3
اهلل  "فليحفظ  ن�����ش��ي��ده  ب��ل��د 

الملكة"، �شاأم.
4. فراغ اأبي�ض، مرادف رامبو.
لم�ض  الجاهلية،  ف��ي  عملة   .5

الجّثة، للتذّمر.
الأهل،  بين  ال��ن��زاع  �شناعة   .6
و�شت  الثامنة  ال�شاعة  مدينة 

ع�شرة دقيقة كارثية.
الممكنة  ال�������م�������وؤّث�������رات   .7
ال�شيف  حّد  انك�شار  للح�شي�ض، 

على العنق.
الجميالت  ت�شّلل، طواحين   .8
الح�شان  راأ��������ض  ال����ع����اه����رات، 

مقطوعاً.

المخلوقات،  بين  الم�شاواة   .9
فجاأة!

اأن  ال�������ش���روري  م���ن  ك����ان   .10
يثير  ب��ال�����ش��ّر ح��ت��ى ل  اأت���م���ّت���ع 
واأن  اأحدهم  عند  حيرة  الأم��ر 
اأتحّدث على �شبيل المثال عن 
التي  الجن�شية  القمم  ط��رف��ة 
الراهن،  ال��ع��ال��م  اإل��ي��ه��ا  ي�����ش��ل 
وكاأن الأمر خرج على �شيطرة 
�شيء  كّل  تاركاً  وذه��ب  اأحدهم 

وراءه ُمثاراً، حتى لو كان ثمة 
الكمال  ت��م��ج��ي��د  اأث����ن����اء  ع��ق��ل 
ي�شتطيع التوّقف لحظة واحدة 
المتدّفق.  ال��خ��راب  ذل���ك  ع��ن 
وبينما المتاهة التي لن يخرج 
اأنا  اأحد �شتنهار قريباً...  منها 
مالم�شة  عند  الزجاج  �شرخة 
يذوبون  والآخ����رون  الجحيم. 
اأثر...  ب��دون  ال��وج��ود  نهر  في 

وبدون اأثر ل وجود للكلمة...

راأراأ اأبي بال�شموات، متفاخراً بالوكر في قلب اأّمي... الذي ياأوي اإليه 
مع �شباعه، اإن �شبحت بنات اآوى في مخّيلتها الملّبدة. على حائطنا 
المف�شود روحي المق�ّشرة... ورق�ض حّولته اأّمي في عيد ال�شليب اإلى 
كني�شة ومبكى... يقرقر فوقي با�شتمرار. بينما كان اأبي جال�شاً تحت 
فاأخرجتها  عليه...  اأ�شفقت  عروقه،  اإلى  دودة  ان�شّلت  التفاح  �شجرة 
ان�شلخ  اليوم  المق�شومة.  وبروحه  بخ�شيَتيه  بالخطاأ  علق  ب�ش�ض، 
عن حماره... وتبّخر مزاحه الطّيب تحت �شم�ض الظهيرة. حاولت 
واأعطاها  ال�شدئة،  اأو�شمته  اأخ��رج  لكنه  المفجوج،  حلمه  اأ�شّمد  اأن 

لالأ�شباح في المقبرة. ومن وقتها لم تتوقف بيوتنا عن ال�شليل.
اأمام هزائمه الكثيرة، فقد قلت  اأ�شتطع الوقوف ب�شموخ  ولأنني لم 
لروحي: اخرجي! اأيتها الأفعى النائمة. فخرجت عندها ا�شطدمت 
راأ�شي، الذي فيه  ذبابتان م�شيئتان ببع�شهما، فوقعت الحرب على 

بركان خامد.

ميالد ديب



محمود �سليمان

�سيف محا�سنة

اأيها الكائن
م�شحوٌب من رئتَك التي تعمُل 

ببخار العجائب 
م مرايا وجودك الخفّي  اأحطِّ

وفّخار �شوتك المدّمى 
واأخفق بالقنابل.

اأدلي بتّيارات وعيَك الم�شحون 
بعوالم مجنونة 

واأنام عنك.
م�����ن�����ده�����������ٌض م�������ن ع����الق����ت����ك 

ال�شارخة بتكاثر الأ�شئلة 
اأطير اإلى �شقائك طيفاً 

اإل���ى رقبتك  ��ل  اأت��و���شَّ وع��ن��دم��ا 
بة المذهَّ

�شاأدعكها بنوٍر ف�شائي
حه النيازك ال�شعيدة  ت�شرِّ

�شيطانَك  م���ن  خ���رج���ُت  واإذا 
الذي يمالأ القدح 

�شاأرك�ض على الأرائك
حافياً من خطاي 

ومن خطيئتي.
وعندما اأكبر �شاأختطف قّبعتك 

الملّطخة ب�شوائل الحب 
الممتلئة  اأح������داق������ك  اأوّزع 

بالخرافات 
اأعطيك حباًل 

لت�شنق �شرختك المهاجرة 

الم�شحونة  ع��ي��ن��ك  اأ���ش��ت��دم��ع 
بتناق�ٍض فلكّي. 

****
اأيها الكائن 

منذ ظهورك الأزلّي على جّثة 
كتابَي المخمور 

واأنا اأح�شي النيازك 
واأتداول العزلة 

اأكتُب ب�شلعك الناق�ض
واأذود عنك كلَّ هذه الح�شرات 
ت��اأك��ل منديل  ال��ت��ي  وال��ق��ن��اف��ذ 

قناعتك الم�شّلية 
وت�شرب من�شوَب لغتك المقنَّعة 

بم�شاهَد كونّيٍة.
***

اأيها الكائن 
اأ�شراُر حلمك المك�شور 
تتقافز على الأ�شرحة 

براكيُن حرارتك الالذعة
 تولِّد الأجرا�ض    

د الطيوَب والتمائم  وت�شعِّ
ت�شكب لَي الخمر؛

ت��ن��ك�����ش��ف ع����ن هذه  وع���ن���دم���ا 
المعجزة

ت�شبِّح با�شمَك الجيو�ض 
والكنائ�ض التي تعبر البحر 

وكّل هذه الأ�شابع التي تمار�ض 

الجن�ض 
وتمتّد اإلى حريرك المحروق 

تهّيئ لك العنف
وترتديك م�شتعاًل.

كابو�ُشك اللغوّي
منت�شٌر في ت�شاري�ض الحقيقة 

جرحك ف�شاٌء هامٌد 
تخالف  التي  جمجمتك  اآم��اُل 

الياأ�ض؛ م�شغولٌة بالأيائل 
تنيُم �شم�َشنا المتاأّخرة 

فنرك�ض على ال�شراط 
مقنَّعين بذعرنا 

ل اإلى رحم المغامرة  نتو�شّ
ونفتح العالم �شارخين 

نبتلع بنية األفاظك التي تعزف 
م�شيرها على القلب

وتنت�شر فوق ال�شوارع المدمنة 
لالزدحامات المفاجئة.

وعندما ن�شتمطر �شم�شَك ذات 
الأيادي المتنافرة

والأ�شّعة التي تعاقب الأنا 
وت�شيِّل خندري�َض الألوهة 

وع�شارة الغيب
�شنطلق اأعرافنا نحو خنجرك 
الذي يتاأّبط الفرح ويكتب في 

الترائب اأحزانه الم�شّننة
م عفاريت خيالنا الأر�شي يقزِّ

فنتوارى 
ف����ي ����ش���ن���ادي���ق ال���م���دي���ن���ة ذات 

مة  العادات الم�شمَّ
باأظافر  ��ة  ال��م�����ش��عَّ وال���م���ع���ارِك 

الكنز 
وكمائن الجّنة المتوّح�شة 

واأ�شاطير طيبة.
***

اأيها الكائن 
بة  المكعَّ اأ�شماءك  تجظ  بينما 

من مناديها 
وت����ر�����ش����م ط����واح����ي����ُن ال����ه����واء 

دوائَرك المت�شابهة 
�شاأنثر م�شحوق هذه العوا�شم 

في يديك العفريتّيَتين 
ال�شدمة  ه����ذه  ل���ح���َن  اأع������زف 

المتفّجرة 
ال���ذي  ج�������ش���دَك  ح����ول  واأدور 

يعانق �شجَر الظالل 
اأم�شك بحجارة النهر 

المخلوقات  هموم  بها  لأداه��م 
ال�شالة 

األ����ّم م�����ش��اع��َرَك ال��م��دّوي��ة عن 
الج�شد 

وتعاذيب �شوتَك الهامد 
اأرتعد وهماً واأ�شكن في رغيفَك 

الم�شحوب من الأزل 

اأقترب من مع�شمك الم�شتنيِم 
على ق�شبة الخوف 

واأنفخ كبرياءك النافرة 
األم�����������ض ����ش���ح���ن���َة اأ����ش���ق���اِع���َك 

المتباكية 
واأهازيَج عقلك المخمور.

***
اأيها الكائن 

ع����ن����دم����ا ت����ق����ت����رُب م�����ن ه����ذه 
زوارَق  ب  ���ش��ت��ت�����ش��رَّ ال��م��غ��ام��رة 

نهاياتك ال�شعيدة بالجنون 
حياتك  ���ش��ب��ه��اُت  وت��ت�����ش��اق��ط 

الفاترة في الأبد 
تدخل في حانة يمار�ض العدو 

في جزيئ���اته��ا قناع��ة الأُ�ُشود
نة  المبطَّ ح��ن��ج��رت��ك  ت���ه���ّي���ئ 

بنداء متكا�شل 
وت�شّق م�شطبة الوداع 

ت����دح���رج اأن��ق����ا�َشك المزخرفة 
باأحما�ض العدو

وتذخر ميالدك الآخر
ليوم اأخير 

الم�شَرعة  تفّك خيمَة كمائنَك 
للقذائف 

***
اأيها الكائن

منذ البداية 

اأظ�����اف�����رَك على  واأن�������ت ت���ق���ّل���م 
المق�شلة 

ي�شبه  ب��اإزم��ي��ل  ال��ن�����ش��ر  تحفر 
الموت

من  ال��ن��اف��ر  ق��ل��ب��َك  وت�شتميل 
النتظار 

المغمو�شة  اأوراق���������َك  ت�����ذرف 
بالعطايا.

بات  وعلى متن هذه المعذِّ
والخرائط المجهرية 

ل تزال مالكاً مدّوياً
الآخذ  �شميرنا  ف��ي  ي��ت��داخ��ل 

بالتمّزق
والف�شق 

بثلج  المغمو�شة  اآثامنا  ت�شرب 
الكواكب 

وتت�شّتر بغيمة ناق�شة 
ت���ك���ت���ب ب����ال����ق���������ّض والأ��������ش�������ّرة 

والنوافير  
وباأ�شابع البرق 

تندفع بزرقة �شارخة
ترمي غوايتها 

وتنزف مع مدامع الج�شد 
وحرقة البكاء 

ت�����ش��رد غ�����ش��اري��َف ق��ل��ب��َك على 
القبر 

وتكتّظ بموت �شحيق.

كبرنا
�شرنا نجّر الأيام كعربة

مّت�شخة بالغبار والألم
ننام والأ�شياُء على �شجّيتها

تتخّطى الفّزاعة وال�شبر
اأحالمي وا�شعٌة

والخديعة تعرف الطريق اإلّي
ن�شير...

اأدمتنا ال�شوارع
كّل �شارع له عالمٌة

وكّل عالمة �شقطت من حذائي
مّرتين

ل اأمل ي�شاحبني...
اإلى نهاية العالم

ول حقيقة تهبط في الليل
اأدور بعّكاز

لتقودني المرايا اإلى البحر
كم اأكره اأنا البحر

وكم اأحّبه!
اأ�شحل الأ�شدقاء بالمقهى

في�شبقنا النرد
اآه... اأيها العالم

كبرنا
�شرنا نجّر الأيام كعربة

لقد باعني ال�شعُر 
ول حيلة لي

ل ياأ�ض... ول اأمل

اأعرف اأنني لن اأموت مّرتين
وال�شتائر بالكاد تكفي

غطاء جبهتي
***

ال����ع����ن����اك����ب ت���ف���ّت�������ش���ن���ي اأي����ه����ا 
العالم... ول اأملك الآن �شوى 

ف�شيحة قلبي
بالعثرات  ال��م��ك��ت��ّظ��ة  وروح�����ي 

والألم
***

ال�شعر خ�شرناه
ماذا ن�شنع بالأمل!

اإلى  بالذهاب  اأ�شيائي تباغتني 
الدكان

ووحدي...
اأه�ّض ثالثين خيبًة كاملة.

ال�سوؤال الذي يجرح وجهي
ت�شّج التي  • روحي 

ما الذي يدّل علّي
وجهي

ثّمة اأوجٌه كثيرٌة في �شوارع اهلل
اإذاً رّبما القلب

فما الذي يجرح القلَب
حين اأ�شاأل عن طريٍق اإلّي

اأنا الذي هام...
وذات مّرة م�شى

في �شوارع اهلل
مثل فرا�شة...

على باب روح �شدئة
مثل روحي التي ت�شّج

فال�شوؤال الذي يجرح القلَب
هو ال�شوؤال الذي يجرح وجهي

اإذاً هو ا�شمي
لكنه ل ياأبه كلما ناديت

ثّمة اأ�شياء كثيرة 
تدّل اإلى الروح لكنها

ل تدّل اإلّي
مثل م�شافر ن�شي 

ن�شف حقائبه
اآه...

حين نفقد ن�شَف الحقيقة
على ر�شيف ما

لي�ض اأمامي �شوي الروح
لكن الروح ن�شتني

حين عبرت اإلى �شوارع اهلل
ت�شاأل عني.

با�ش�مي • ع�رفت�ني 
عند باب البحر

ل بحر
تحت اأّي �شماء

ل �شماء
غ��ي�ر اأن�ن�ي ت�ل�ك الروح التي

يتخّبطها ال�شيطاُن
عرفتني با�شمي

كنت اأخلع ج�ل�ب�اَب �شبري
وكنت هنا...

بين باب البحر
وتحت ال�شم�اء

كنت اأحزن لأجل لعبة
اأ�شياء  لأج����ل  اأح�����زن  الآن... 

كثيرة ومهملة
ولدت على اأمل

و�شاأموت مثل غيري على اأمل
هذه هي الحياة

ورقة...
علِّقوها بين اأ�شيائكم الثمينة

ول تن�شوا
اأن تطّيروها اإلى اأ�شفل

طّيروها
لي�ض �شوى ال�شبر

والروح وال�شماء
لي�ض �شواي/ �شواكم

خلف هذا التعب.
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فيء نا�سر

إلى زياد الرحباني في ذكرى 
�شديقه اهلل

اأنا الوحيُد 
الذي رّبما 

ل يموت
ُم هكذا اأتوهَّ

اأو اأُوِهُم 
لأّن اهلل �شديقي 

***
يا اأيها المطلْق 

افتْح لَي المغلْق 
لأعرف المجهوْل 
والقاتَل المقتوْل 

في زمني الأحمْق 
 ***

يا المطلُق ل تخذْل 
طفلَك الأر�شّي

ل تخذلني 
جلجام�ض اأوهَم نف�َشُه

"اأوَهَمنا 

و�شاَع الجوهُر 
في قلب الأفعى" 

***
يا المطلُق 
هل فّكرَت 

بقلبي وحريقي حّتى
تبقى �شديقي؟ 
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يف املا�ضي
كان النهران م�ضتعَلني 
ُيحيطان باأر�ض نفٍط 

خاملة
اليوم... نهران 

منطفئان يحيطان 
اأر�ض نفٍط م�ضتعلة

منظٌر متناوب: ماء ونار
غرق اأو حريق.

اأنهار  اأرواحنا يف 
ال�ضماء

ال يف هذه احلفر 
الطويلة.

االأ�ضماء والوجوه
تتق�ّضر اأي�ضًا عن 

اجلدران
كما احلروف

عن البطاقات 
القدمية.

املوتى اإذ ينظرون اإىل 
املرايا

ي�ضعرون باأمل عظيم
اإذ ت�ضطع اأمامهم 

الوجوه كّلها
دفعة واحدة

بعو�سة
في ليل تفكير م�شرئّب الأرق، 

بعو�شة
تطّن في راأ�شي.

اأرتطم بالجدران
بال�شرير
وبجذعي
اأطاردها 

بعد جهد، 
اأ�شتلقي في ورقة 

تبوح لي: 
األ بعو�شة في الغرفة. 

غيوم  م��ن  ت��رك��ًة  اأق����ود  منهكة 
اإلى �شريري:

قلب ال�شخرة
اأنا 

ال��ت��ي ���ش��ق��ط��ُت ل��ل��ت��ّو م���ن اأنف 
جبلها 

�����ش����خ����رة ا����ش���ت���ب���ق���ت ان���ه���م���ار 
العا�شفة 

اإلى مثوى اأخير. 

عا�شفة
مثل مهزلة عرجاء تهرول 
ل تملك خياراً لنف�شها ولي

 �شوى تفتيتي...
 لآلَئ من حنان

 تت�شّظى.

ث��ق��ل قطرات  ورغ����م اخ��ت��الف 
المطر:

في العط�ض، 
في الفي�شان،

في الحزن، 
في الع�شق،

انهمارها... 
يمو�شق في المعاني

ان�شطاري.

اأنا الإخفاق
خلجات اختفاء النجوم.

الاّل�سريك لي
في رهافتي، 

توغل
خناجُر مراوغاتهم 

ُتوؤّلهني.

في  لي  الاّل�شريك  الواحد  اأن��ا 
البالهة،

في ال�شفاقة...
عر�ٌض وكر�شي،

 وّزع������ُت ج���م���رة ذاك���رت���ي على 
الطرقات،

ولم اأ�شاألَك 
اأو حتى اأرنو اإلى

عطفك،
... تعرفني،

 اأ�شرعة الغواية �شفينتي،
اأغّني خيبتي 

وَفِرٌح بفقري.

دّونُت تاريخ قبحي 
واألغيُت مجد ال�شمير 
الذي فارقته رجولته 

كي  الم�شافة  ب�شال  فا�شتظّل 
يّتقي مطري.

اأتو�ّشل ال�شحك اأن يكون...
 اأنا الواحد الال�شريك لي في 

العبث، 
 اأرّمم به ريَق �شنواٍت

 مبّللة بال�شجر
تقبل  ل  ع�����اري�����ة  وب����اأ�����ش����ب����اح 

النهار.

في الذبول... يرتديني
لون الخريف اأكثر.

ْكر اإليك والحلم. اأ�شابق ال�شُّ
برع�شة في غابات اأ�شابعي 

اأدنو...
ُتبعدني ب�شبق اأكبر،

اأدنو...
مطٌر ل يتقن غير النهمار.

اأذوب في �شوتك و�شذاه
تجرجر ريٌح ن�شائم نزقي.

وجعي...
يبحث عن معناه في

نملة،
في غ�شن اأجرد،

واحمرار برد وهطول.

اأين ال�شرير؟
م�شطبة!

باب م�شّرد!
للهفة  ع�������ش���ب  و��������ش�������ادة  اأو 

عا�شَقين! 

واأنت تعرفني،
 اأوغلُت في قلبي �شيوفاً،

حمامة  مثل  بال�شمت  ول���ذُت 
ك�شيرة.

�شوف نتغامز من بين غيومك 
ونت�شاحك علّي كثيراً

قد تن�شى...
ولن اأُعينك،

لأنك م�شغول
باأمنيات �شاكيرا

 وترتيب الف�شول.
 عزيزي اهلل...

 اأينك... اأينك؟

 - م�شغوووووول 
م�شغووووول

ة ف�سّ
تتبعني الألغاز 

و�شهيل النبع مم�شو�ض
يقتفي اأثري 

 
اأ�������ش������رب ف�����م ال�����ري�����ح واأن����ي����ن 

ال�شهوات
اأن��ف��ث ال��زم��ه��ري��ر خ��ل��ف زرقة 

النار

مالك الحزين
يا �شوتي... 

ة  تقتن�ض روح الف�شّ
من حنجرة الماء 

وتزدرده حّياً 

ي�شفى ع�شيقك �شريعاً
ويعاود غناَءه 

يعّلق غواية اأ�شابعه الرائقة 
لك

بين جذوع ال�شجر 

األحُق ع�شاي ودربي،
وبل�شمي ال�شدى. 

اأ�شطحب اإلى عر�شي �شولجان 
ة  الف�شّ

اأمّرر �شفرة المعرفة 
في �شقوق الذهن 

لتزهر ذنوباً خ�شراً. 

واأنت...
اك�شط مراياك 

وانظر 
ال���رائ���ح���ة ال��ن��ت��ن��ة ت�����ش��ي��ح على 

البالط
وكومة من اأكاذيب �شلعاء...

لأعتمر قّبعة.

ن�سف اأغنية لنتظاره
ي�شحو �شهيقي نحو رائحتك،

كّل تا�شعة ون�شفها... 
يحا�شره  �����ش����ه����وات  ق���ط���ي���ع 

الفترا�ض. 
م�شحوبة من ياقة اأناملي 
ل�شتراطات فعل بافلوف، 
ت�شوع الده�شة فّي رحيقاً 

وترتحل تاأّوهات 
في دمي العنب...

غيمة تفتح لي باب غيبوبتها،
 لأعانق لون غيابك فيها.

�شفتّي  ف��ي  ال�شماء  اإل���ى  وي��ف��ّز 
ا�ش���ت���هائي

بندى  خ���ل���ق���ك  اأع����������اود  ح���ت���ى 
اأنوثتي 

وانخطافي في رذاذ لحظتك. 

منفلتة من وزني 
وهازئة من جاذبية ال�شمت... 

في ج�شدي،
�شناجب متوّترة 

تنق�ض فيك عط�شي 
لي�شتعير البدر لون وردة
لترتوي لهفتي من ر�شم 
فجر منزٍو في �شمرتك.

اأهم�ض ا�شمك في الخ�شرار
كي اأباهي لّذة المطر. 

اآه... اأين تتوارى؟
في دمي

في حلمي
واأدوزن �شوت وعدك 

مع خطوات ظّلي
- �شاآتي... �شاآتي

باأنامل  الرغبة  اأم�شغ  زلت  ما 
المواء 

ما زالت الم�شافة تتقاطر مّني
وجعاً وجعاً 

ت�شّج لغتي لهيباً 
لتعلو اأغنيتي 

وتعدو
خلف عري �شاعة

تعدو خلف عقاربها 
باتجاه العا�شرة. 

تتنا�شى �شاأَم نهارها 
ثلثاَءها والأربعاَء 

ل تعنيها... ل تتوّقف.  
ه�����ي ن�������ش���ف ح�����ن�����ان ب���ات���ج���اه 

العا�شرة 
ن�شف اأغنية 

بانتظار هالل
ل ينتظرها.



ل ت�������������دُع ال���������ع���������رُب ال�����������ش�����ع�����َر ح�����ت�����ى ت����������دع الإب���������������ل ال����ح����ن����ي����ن
محّمد بن عبداهلل
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مهرجانات �شعرية عربية

الغرمية

لم تكن تلعُنها
اأبداً.

على العك�ض تماماً
تراها بائ�شًة،

غريمتها الجميلة
التي تتاأّملها

على بعد �شنتيمتراٍت
بنظراٍت حاّدٍة

وتتهّياأ لجولة جديدة
ل������ش�����ت�����ع�����ادة ال�������ش���ي���د 

الثمين.
كانت ت�شبهها في

كّل �شيء،
العميقَتين، العيَنين 

بها الحوا�ِض التي خرَّ
، الحبُّ

الج�شِد الذي اأدركه
العمى.

لكن على اأّي حال
غريمتها

كانت اأقّل �شّراً
منها

ول تكتُب ال�شعَر.

عدو امل�سيح
كانت توّد اأن تك�شَرها

ن�شَفين،

حين ا�شطدمْت بها
وهي ُتقبِّله،

نّظارَته الطبّيَة
ال�شميكَة مثل قلبه

الذي ل يراها.
كاأنه بدوّي

عا�ض طوال عمره
في �شحراء بعيدة

لم يهدهده
ِحجر اأمٍّ

ول تقلَّب مّرًة
بين نهَدي امراأٍة.

لم ين�شغل اأبداً
بعيونها

التي انت�شبْت من الرغبِة
فيه،

هي اأي�شاً ل تفهم
ما الذي يجعلها

حين تنزع �شفراٍت
�شدئًة ب�شدرها،

تربط بينه وبين
الم�شيح"؟! "عدو 

نجاة علي

في العدد المقبل
العمارة ال�شوريالية

ال�شندباد  ه��ذا  لأن  ل�شفرك.  رفيقاً  نف�شه  زورب��ا  يكون  اأن  ممتع  كم 
���ش��واط��ئ ك��ري��ت اليونانية  ي��ح��ّط رح��ال��ه ع��ل��ى  ال��م��ا���ش��ي��دون��ي ح��ي��ن 
لرحلتك  ي�شبح  اأن  م��ن  ب��ّد  ل  بالفل�شفة،  راأ���ش��ه��ا  على  الم�شروبة 
متوّح�ض  وراء  منقاداً  نف�شك  فتترك  اآخ��ر،  معنى  الطويلة  الجوّية 
جميل يغرف من الحياة حتى الثمالة، ثم تبحث في وجوه العابرين 
راأ�شاً  يكلل  ال��ذي  ي  الف�شّ و�شعره  المتو�شطية  مالمحه  �شالبة  عن 

بكراً لم تلّوثه النظريات والفل�شفة. 
في مطار نيويورك راأيت زوربا، كان يدّخن بهدوء على طريقة رجال 
عذبة  بمرارة  ابت�شم  هيثرو  مطار  وفي  ما،  �شيئاً  منتظراً  الع�شابات 
وم�شى، وفي مطار بيروت لمحته اأي�شاً متابعاً رحلته ربما نحو مكان 
اآخر. هكذا راح زوربا على مدى اأكثر من ع�شرين �شاعة يغّير وجوهه 

با�شتمرار، ويتلّب�ض كّل مّرة �شكاًل اإن�شانياً ماألوفاً بالن�شبة اإلّي. 
ت��ل��ك ل يكتب رواي����ة ف��ي الواقع،  ال��ك��ب��رى  ك��ازان��ت��زاك��ي ف��ي رواي��ت��ه 
لجزيرة  بديع  ح�ّشي  عالم  في  لإغ��راق��ك  كافياً  ك��الم  بحر  يحفر  بل 

معزولة، تتلّقى الرياح الإفريقية فتن�شج فيها الثمار والغرائز. 
كجذع  ووع��راً  نا�شعاً  بطله  يعوم  ال�شاخب  الهادئ  البحر  هذا  وفوق 
اأنطوني كوين تارة، ومتخّلياً  �شجرة �شربين، حاماًل مالمح الممثل 
عنها تارة اأخرى. ولهذا ل بّد من القول اإن ما قبل »زوربا« ل يمكن 
اأن ي�شبه ما بعده. فثمة م�شالحة كبرى يجعلك هذا الكتاب تعقدها 
مع نف�شك. ثمة ت�شامح وفل�شفة وحب وتواطوؤ ين�شاأ بينك وبين هذه 
يقّدمه  ال��ذي  الإن�شاني  »اللينيت«  منجم  ف��ي  التنقيب  بعد  النف�ض 
لك كازانتزاكي في تقنية تقوم على لعبة ال�شوت وال�شدى، اأي على 
الحوار الثنائي الذي ي�شبه جّداً حواراً ذاتياً، وفي »بذخ« ح�شّي يفر�شه 
تت�شلل  المتو�شط  البحر  برطوبة  ت�شعر  لتكاد  حتى  اأمامك،  الكاتب 
جاعاًل  بكامله،  مجتمع  بع�شب  اأم�شك  فكازانتزاكي  ج��ل��دك.  تحت 
منه نموذجاً م�شغراً للعالم اأجمع. لأنه كما تح�شر الحرب العالمية 
والدول الكبرى م�شتعيرة منامات الفنانة الفرن�شية العجوز البائ�شة 
المقيمة في الجزيرة، يح�شر اأي�شاً بوذا المترّبع على قّمة من قمم 

التيبت الموجودة في راأ�ض �شاحب المنجم المثّقف.
لكل  غ��ذاٌء  المتنّوعة:  الفاكهة  من  ب�شحن  العمل  هذا  ت�شبيه  يمكن 
حوا�ض الذائقة الأدبية. لأنه عمل ينبع من »اأنا« كبرى مّت�شعة كات�شاع 
»اأن��ا« متمّر�شة في  ينبع من  كما  و�شرورهم وطيبتهم.  الب�شر  اأطماع 
رغم  لكنها  الم�شدودة،  الطريق  لنهاية  عارفة  ال�شاقة،  البحث  رحلة 
ا�شتفهام،  اإ���ش��ارات  �شكل  تتخذ  التي  �شلبانها  حمل  عن  تكّل  ل  ذل��ك 
وهذا ما يبرز في حوارات كثيرة بين زوربا والراوي الذي يطلق عليه 

ا�شم »الرئي�ض«:
- هل يمكنك اأن تقول لي اأيها الرئي�ض، ماذا تعني هذه الأ�شياء كّلها، 

َمن الذي �شنعها؟ لماذا �شنعها؟ وعلى الأخ�ض لماذا نموت؟
- ل�شت اأدري، زوربا! 

- ل�شت تدري؟ اإذاً فكل تلك الكتب القذرة التي تقراأها ماذا تنفع، قل 
لي؟ لماذا تقراأها؟ واإذا كانت ل تجيب عن ذلك، فماذا تقول اإذاً؟«.

اأُخاطب كازانتزاكي )الراوي( با�شم »الرئي�ض« كما يفعل زوربا تماماً، 
على  العقل  نوافذ  فتح  يجيد  لأن من  المبالغة.  بقلق من  اأ�شعر  ول 
النوع.  هذا  من  ثناًء  ي�شتحق  المخّيلة،  على  الواقع  اأب��واب  العاطفة، 
اإلى الأبد  اأيها الرئي�ض ولتع�ض العاطفة جّيا�شة  ليتمّجد ا�شم العقل 

كرق�شة زوربا الوح�شية على �شاطئ كريت الأدبي البديع.

الغريمة، بري�شة: عبد اهلل اأحمد.


